
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA  GALEGA.  5º CURSO.  

UNIDADE 1
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

• Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da lectura
cunha actitude favorable.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, mostrando 
interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.

CCL

• Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto narrativo 
inicial.

• Responder correctamente ás 
preguntas da comprensión 
lectora.

•  Lectura e comprensión dun 
texto narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun texto e 
responde cuestións de comprensión.

CCL,

CAA

 Utilizar correctamente o léxico 
referido aos sentimentos.

 Utilizar o dicionario.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido aos 
sentimentos e utilización do
dicionario.

  3.  Enriquecer o vocabulario con palabras 
referidas aos sentimentos e saber manexar
o dicionario.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario aprendido: 
léxico relativo aos sentimentos e palabras 
novas.

  3.2.  Localiza palabras no dicionario, ordénaas 
alfabeticamente e coñece as abreviaturas 
correspondentes ás diferentes categorías 
gramaticais.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE

 Coñecer brevemente a historia da
lingua galega.

•  A lingua galega.   4.  Coñecer algún datos fundamentais na 
evolución da lingua galega.

  4.1.  Recoñece algúns momentos e persoas 
determinantes na historia da lingua 
galega.

CCL,

CCEC

 Clasificar palabras segundo o seu
número de sílabas.

 Partir palabras correctamente a 
final de liña.

•  Clasificación de palabras en
sílabas e correcta partición 
das mesmas.

  5.  Clasificar as palabras segundo o seu 
número de sílabas e partilas 
adecuadamente a final de liña.

  5.1.  Divide as palabras en sílabas.

  5.2.  Parte correctamente as palabras a final de 
liña.

CCL,

CSIEE

 Escribir unha carta •  Redacción dunha carta.   6.  Escribir unha carta.   6.1.  Coñece a estrutura e as fórmulas propias 
das cartas.

CCL,

CCEC

 Identificar un texto literario e 
diferenciar entre verso e prosa. 

•  Identificación dos textos 
literarios fronte a outro tipo 
de textos e diferenciación 
entre verso e prosa.

  7.  Distinguir os textos literarios dos non 
literarios e diferenciar o verso e a prosa.

  7.1.  Sabe identificar un texto literario fronte a 
outro tipo de textos e distingue dúas 
formas de expresión literaria: o verso e a 
prosa.

CCL,

CCEC,

CSIEE,

CAA

•  Coñecemento dalgúns 
aspectos culturais 
relacionados co contorno 
escolar: o día da Biblioteca.

  8.  Aprender algúns aspectos da culturais 
próximos ao contorno escolar.

  8.1.  Mostra interese por coñecer algúns 
aspectos culturais próximos á súa 
realidade cotiá e por participar neles. CMCT,

CCEC



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA  GALEGA.  5º CURSO.  

UNIDADE 1 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

Con sentimento

Descrición da unidade

Mediante os contidos e actividades desta unidade, o alumnado poderá repasar o aprendido no curso anterior e introducirse paseniño neste novo que comeza. Por iso, o
libro ábrese da man dunha rapaza con inquietudes, afeccións, experiencias e sentimentos propios destas idades. A lectura espertará o interese dos escolares e, ao
mesmo tempo,  serve  para  presentar  algúns dos  contidos  que se irán  desenvolvendo a  continuación:  o  vocabulario,  a  expresión,  a  creación literaria… Ademais,
foméntanse valores como a gratitude, a autoestima, a perseveranza ou a empatía. Trátase de reforzar coñecementos coa práctica continuada, pero tamén de mellorar as
competencias básicas e de acompañar os escolares no seu proceso cara a unha formación integral.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

•  Léxico referido aos sentimentos.

•  Uso do dicionario.

•  Historia da lingua galega.

•  Clasificación de palabras segundo o seu número de sílabas.

•  Partición de palabras.

•  Creación dunha carta.

•  Características dos textos literarios que os diferencian doutro tipo de textos e diferenciación entre verso e prosa.

•  Aspectos culturais intimamente relacionados co ámbito escolar.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está 

dividido en el trabajo diario y la lectura de los libros de 

clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma.

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e mostra 
interese por usalo con corrección.

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Elabora creacións propias aplicando técnicas literarias.

Desenvolver e promover hábitos de vida 
saudable en canto ao exercicio físico.

Recoñece a importancia de coidar a saúde.
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Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.

Competencia dixital.

Identificar e manipular elementos 
matemáticos en situacións cotiás.

Interpreta e utiliza gráficos para resolver actividades.

Utilizar canles de comunicación audiovisual 
para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.

Comprender as mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta información verbal e gráfica.

Aprender a aprender. Empregar o dicionario como fonte de 
información.

Manexa o dicionario como apoio para a aprendizaxe e para resolver as 
actividades.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión dos contidos. Mellora a capacidade de memorización mediante o recitado e a escoita de

textos poéticos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.
Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples.

Desenvólvese con autonomía en contornos cotiáns.

Competencias sociais e cívicas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Identificar as implicacións que ten vivir nun 
estado social e democrático de Dereito 
referendado por unhas leis.

É consciente de que a sociedade en xeral e a lingua en particular se 
rexen e protexen ao amparo das leis.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e o compañeirismo e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Valora e respecta a lingua como ben cultural que define a un pobo.

Valora a carta como forma de comunicación interpersoal.
Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Conciencia e expresións culturais.

Comunicación lingüística. 

Optimizar o uso de recursos materiais e 
persoais para a consecución de obxectivos.

Utiliza os recursos que ofrecen as bibliotecas como apoio no proceso de 
aprendizaxe.

Expresar sentimentos e emocións desde 
códigos artísticos.

Transmite sentimentos e vivencias a través de sinxelos textos literarios.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

PLAN DE FOMENTO DA Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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LECTURA
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UNIDADE 2
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

• Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do poema 
inicial e do texto do 
apartado «Escoito e 
falo» cunha actitude 
favorable.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.

CCL

• Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto poético 
inicial.

• Responder correctamente ás 
preguntas da comprensión 
lectora.

•  Lectura e comprensión 
de textos poéticos.

  2.  Ler textos poéticos con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le textos poéticos con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global de textos 
poéticos e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,

CAA

 Utilizar correctamente o léxico 
referido ao dormitorio.

 Recoñecer sinónimos e 
antónimos de palabras dadas

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido ao 
dormitorio e reforzo das 
palabras sinónimas e 
antónimas.

  3.  Aumentar o vocabulario referido ao 
dormitorio e utilizar as palabras 
sinónimas e antónimas.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico referido ao 
dormitorio e palabras novas.

  3.2.  Aplica sinónimos e antónimos en 
contextos dados.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE

 Identificar os compoñentes 
inmediatos da oración: suxeito
e predicado.

•  Identificación dos 
constituíntes inmediatos 
da oración: suxeito e 
predicado.

  4.  Identificar os compoñentes inmediatos 
da oración: suxeito e predicado.

  4.1.  Identifica oracións.

  4.2.  Recoñece os compoñentes inmediatos
da oración: suxeito e predicado.

CCL,

CCEC

 Clasificar as palabras segundo
a posición da sílaba tónica e 
acentuar palabras 
correctamente.

•  Aplicación das normas 
de acentuación e 
clasificación das 
palabras segundo a 
posición da sílaba tónica.

  5.  Acentuar palabras correctamente e 
identificar a sílaba tónica das palabras 
e clasificalas en agudas, graves e 
esdrúxulas.

  5.1.  Coñece e aplica as regras de 
acentuación.

  5.2.  Identifica a sílaba tónica das palabra e 
clasifica as palabras segundo a 
posición da súa sílaba tónica.

CCL,

CSIEE

 Transformar en prosa un texto 
en verso.

 Identificar a estrutura dos 
poemas.

•  Modos de expresión 
literaria: o verso e a 
prosa.

•  Estrutura dos poemas: 
versos e estrofas.

  6.  Trasladar o verso á prosa.   6.1.  Converte en prosa un texto en verso. CCL,

CCEC

  7.  Identificar a estrutura dos poemas.   7.1.  Recoñece versos e estrofas. CCL,

CCEC

 Coñecer aspectos propios da 
cultura galega.

•  Coñecemento dalgúns 
aspectos propios da 
nosa cultura: o Samaín.

  8.  Aprender algúns aspectos propios da 
nosa cultura.

  8.1.  Mostra interese por coñecer algúns 
aspectos propios da nosa cultura. CMCT,

CSC,

CCEC
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UNIDADE 2

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

A princesa de negro

Descrición da unidade

A diferenza da unidade anterior, esta ábrese cun poema. Sinxelo, curto e ritmo áxil, facilita a súa memorización por parte do alumnado, que adoita gozar coa lectura deste
tipo de textos. En prosa ou en verso, a poesía ten a súa propia linguaxe, na que é moi frecuente o uso de figuras literarias como as que se explican no comentario. Cómpre
que os escolares se vaian familiarizando con elas, aprendan a recoñecelas e afonden un pouco máis nos trazos diferenciadores dos distintos xéneros literarios. Ademais,
trabállanse as competencias e foméntanse valores como o respecto á tradición, a responsabilidade, a autonomía persoal, etc.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

•  Léxico referido ao dormitorio.

•  Palabras sinónimas e antónimas.

•  Identificación dos constituíntes inmediatos da oración: suxeito e predicado.

•  A sílaba tónica e o acento.

•  Modos de expresión literaria: verso e prosa.

•  Estrutura dos poemas: versos e estrofas.

•  Aspectos propios da nosa cultura.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes 

á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No

caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, pódese 

valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a cualificación 

máxima da proba será de 10 puntos. A avaliación inicial 

cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico 

a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está dividido

en el trabajo diario y la lectura de los libros de clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía.

Competencia dixital.

Aprender a aprender.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido 
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de maneira
ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Elabora creacións propias aplicando técnicas literarias.

Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.

Utilizar canles de comunicación audiovisual 
para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.
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Comprender as mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta información verbal e gráfica.

Empregar o dicionario como fonte de 
información.

Manexa o dicionario como apoio para a aprendizaxe e para resolver as 
actividades.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión dos contidos.

Mellora a capacidade de memorización mediante o recitado e a escoita de 
textos poéticos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Intelixencias múltiples: Desenvolve as distintas
intelixencias múltiples.

Mostra interese e iniciativa por coñecer a tradición.

Desenvolve certa sensibilidade estética para a comprensión e a creación de 
textos literarios.

Competencias sociais e cívicas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Recoñecer riqueza na diversidade de opinións,
ideas ou propostas.

Respecta e valora as creacións dos demais.

Educación en valores: Aprender a comportarse
desde o coñecemento dos distintos valores.

Valora as tradicións como elementos culturais que definen un pobo.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese por 
mellorar.

Optimizar recursos persoais apoiándose nas 
fortalezas.

Desenvolve a desinhibición necesaria para recitar ou cantar diante dos 
compañeiros, superando as dificultades.

Conciencia e expresións culturais.

Comunicación lingüística. 

Apreciar a beleza das expresións artísticas.
Goza coa poesía.

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural. Mostra interese e respecto polas tradicións.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido 
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de maneira
ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Elabora creacións propias aplicando técnicas literarias.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 3
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

 Escoitar textos orais con 
atención.

 Audición do texto da 
lectura e o do apartado 
«Escoito e falo» cunha 
actitude favorable.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.
CCL

 Ler co ritmo e a  entoación
adecuados o texto 
narrativo inicial.

 Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

 Lectura e comprensión 
dun texto narrativo.   2.  Ler un texto narrativo con fluidez 

e comprensión.
  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 

corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,

CAA

 Utilizar correctamente o 
léxico referido aos 
sentidos.

 Recoñecer palabras 
polisémicas

 Adquisición de novo 
vocabulario referido aos
sentidos e identificación 
das palabras 
polisémicas.

  3.  Aumentar o vocabulario referido 
aos sentidos e recoñecer as 
palabras polisémicas.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico referido aos 
sentidos e palabras novas.

  3.2.  Utiliza correctamente os distintos 
significados dunha palabra.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE

 Identificar os morfemas de
xénero e de número nos 
nomes.

 Identificación dos 
morfemas de xénero e 
número dos nomes.

  4.  Recoñecer morfemas de xénero 
e número nos substantivos.

  4.1.  Identifica o xénero e o número dos
substantivos.

CCL

 Coñecer e aplicar o til 
diacrítico

 Uso do til diacrítico.
  5.  Recoñecer a función do acento 

diacrítico como diferenciador de 
palabras que se escriben igual.

  5.1.  Aplica correctamente o acento 
diacrítico nalgunhas parellas de 
palabras moi usuais.

CCL,

CSIEE

 Recitar un poema  Recitado dun poema.
  6.  Recitar un poema.   6.1.  Recita un poema coa entoación 

adecuada e facendo as pausas 
necesarias.

CCL,

CCEC

 Recoñecer comparacións 
e metáforas.

 Identificación dalgúns 
recursos literarios: a 
comparación e a 
metáfora.

  7.  Identificar comparacións e 
metáforas.

  7.1.  Recoñece e analiza algúns 
recursos literarios: a comparación 
e a metáfora.

CCL,

CCEC

 Coñecer aspectos propios 
da cultura galega.

  Coñecemento dalgúns 
aspectos propios da 
nosa cultura: o 
Magosto.

  8.  Aprender algúns aspectos 
propios da nosa cultura.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algúns aspectos propios da nosa 
cultura.

CMCT,

CSC,

CCEC
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UNIDADE 3

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título
Sentidiño…

Descrición da unidade

A lectura inicial desta unidade presenta unha situación (a aula) e uns personaxes (o profesor e os alumnos) moi próximos e cotiáns. Por iso, e porque se trata dun texto
sinxelo e divertido, de seguro captará o interese do alumnado. A lectura introduce, como é habitual, o campo semántico que servirá de eixe ao conxunto da unidade: os
sentidos. E serve como punto de partida para tratar outros contidos que se desenvolven despois: as palabras polisémicas, as clases de substantivos e o acento diacrítico.
Tamén hai sitio para a poesía, nos apartados de Expresión, Literatura e Cultura, de maneira que os escolares poidan traballar con diferentes modelos textuais e descubrir a
riqueza das composicións populares. Poderán, así mesmo, mellorar as súas competencias básicas tanto de maneira individual como a través do traballo colectivo.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.
•  Léxico referido aos sentidos.
•  Palabras polisémicas.
•  Identificación dos morfemas de xénero e número dos substantivos.
•  Uso do til diacrítico.
•  Recitado dun poema.
•  Identificación dalgúns recursos literarios: comparación e metáfora.
•  Aspectos propios da nosa cultura.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes 

á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No

caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, pódese 

valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a cualificación 

máxima da proba será de 10 puntos. A avaliación inicial 

cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico

a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está 

dividido en el trabajo diario y la lectura de los libros de clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía.

Competencia dixital.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido 
dun texto.

Entender o contexto sociocultural da lingua 
para un mellor uso da mesma.

É consciente da variedade da lingua na fala, debido a diversos factores, e 
recoñece a variedade estándar como a normativa.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de maneira
ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto.

Respecta unhas normas de cortesía que facilitan a comunicación e o trato.

Recoñecer a importancia da ciencia na nosa 
vida cotiá.

Valora a importancia da ciencia, que axuda a comprender o propio corpo.
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Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.

Utilizar canles de comunicación audiovisual 
para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.

Comprender as mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta información verbal e gráfica, así como mensaxes cifradas.

Aprender a aprender. Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión dos contidos.

Mellora a capacidade de memorización mediante o recitado de textos 
poéticos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento crítico, emocional e 
interdependente.

Desenvolve un pensamento propio e expresa os seus sentimentos, 
vivencias e ideas. 

Competencias sociais e cívicas.

Intelixencias múltiples: Desenvolve as distintas
intelixencias múltiples.

Forma unha imaxe axustada de si mesmo.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia e traballo 
e para a resolución de conflitos.

Adopta unha actitude conciliadora para unha mellor convivencia.

Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos 
e potencialidades.

É consciente das diferentes capacidades de cadaquén e adopta unha 
actitude de colaboración e respecto.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Implícase activamente nos traballos de grupo.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Educación en valores: Aprender a comportarse
desde o coñecemento dos distintos valores.

Valora a tolerancia e a xenerosidade, e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese por 
mellorar.

Optimizar recursos persoais apoiándose nas 
fortalezas.

Desenvolve a desinhibición necesaria para recitar, cantar ou contar diante 
dos compañeiros, superando as dificultades.

Conciencia e expresións culturais.

Comunicación lingüística. 

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural. Mostra interese e respecto polas tradicións.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido 
dun texto.

Entender o contexto sociocultural da lingua 
para un mellor uso da mesma.

É consciente da variedade da lingua na fala, debido a diversos factores, e 
recoñece a variedade estándar como a normativa.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 4
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIA

S 
  Escoitar textos orais con atención. •  Audición do texto da lectura e o do 

apartado «Escoito e falo» cunha 
actitude favorable.

  1.  Escoitar textos orais en 
silencio, mostrando interese e 
respecto.

  1.1.  Escoita textos orais 
atentamente.

CCL

 Ler co ritmo e a  entoación adecuados o texto 
narrativo  inicial.

 Responder correctamente ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e comprensión dun texto 
narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con 
fluidez e comprensión.

  2.1.  Le un texto narrativo con 
fluidez e corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global 
dun texto e responde 
cuestións de comprensión.

CCL,
CAA

 Utilizar correctamente o léxico referido á forma de
ser.

 Diferenciar palabras homónimas.

•  Adquisición de novo vocabulario 
referido á forma de ser e 
identificación das palabras 
homónimas.

  3.  Dominar e utilizar o vocabulario
referido á forma de ser, así 
como ás relacións de 
amizade, e diferenciar 
palabras homónimas.

  3.1.  Asimila e aplica o léxico 
aprendido: vocabulario 
relacionado coa forma de ser,
as relacións familiares e de 
amizade e palabras da 
lectura.

  3.2.  Distingue palabras homónimas
e entende a diferenza entre 
estas e as palabras 
polisémicas.

CCL,
CMCT,

CD,
CSIEE

 Coñecer os adxectivos, diferenciar entre 
explicativos e especificativos e identificar o grao 
no que están.

•  Identificación e uso dos adxectivos.   4.  Recoñecer os adxectivos e as 
formas que presentan 
segundo o grao no que 
estean.

  4.1.  Identifica os adxectivos e 
diferenza entre adxectivos 
explicativos e especificativos.

  4.2.  Diferenza os graos do 
adxectivo.

  4.3.  Forma correctamente os 
comparativos de igualdade, 
de superioridade e 
inferioridade.

  4.4.  Forma correctamente o 
superlativo.

CCL,
CCEC

 Diferenciar ditongos e hiatos. •  Ditongos e hiatos.   5.  Identificar ditongos e 
diferencialos dos hiatos.

  5.1.  Recoñece a diferenza entre 
ditongos e hiatos. CCL

 Escribir un diario. •  Creación dun diario persoal.   6.  Escribir un diario.   6.1.  Escribe as súas experiencias, 
pensamentos e sentimentos 
nun diario.

CCL,
CCEC,
CSIEE

 Recoñecer as palabras que riman nun poema. •  Identificación da rima nos poemas   7.  Identificar as palabras que 
riman nun poema.

  7.1.  Identifica as palabras que 
riman nun poema.

  7.2.  Diferenza entre rima 
consonante e asonante.

 Coñecer aspectos propios da cultura galega. •  Coñecemento dalgúns aspectos 
propios da nosa cultura: aguinaldos e 
panxoliñas.

  8.  Aprender algúns aspectos 
propios da nosa cultura.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algúns aspectos propios da 
nosa cultura. CMCT,

CSC,
CCEC
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UNIDADE 4

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título
Vacacións de Nadal

Descrición da unidade

Esta unidade xira en torno ao Nadal. O texto elixido para a lectura pertence ao diario de Morgana, unha nena de 6.º curso que conta en primeira persoa as súas
vivencias cotiás: a cea de Noiteboa na súa casa, os deberes, as amizades… O das relacións interpersoais é precisamente o campo semántico escollido para
traballar no vocabulario, onde tamén se abordan as palabras homónimas e os ditongos e os hiatos, conceptos que o alumnado xa coñece de cursos previos
pero que convén reforzar. E ao fío das datas que se achegan, preséntanse algunhas tradicións que forman parte da nosa cultura. Unha unidade para pechar o
primeiro trimestre, repasar o aprendido ata aquí e comprobar o que poden e saben facer.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

•  Léxico referido á forma de ser.

•  Palabras homónimas.

•  Identificación dos adxectivos: diferenza entre explicativos e especificativos; graos.

•  Ditongos e hiatos.

•  Creación dun diario persoal.

•  Identificación da rima nos poemas.

•  Aspectos propios da nosa cultura.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade.

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou 

textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos.

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está 

dividido en el trabajo diario y la lectura de los libros de 

clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos 

ofimáticos...
TRABALLO

COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS

TRANSVERSAIS
COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía.

Competencia dixital.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das 
actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de 
aprendizaxe e entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para 
entender o sentido dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e 
ortográficas para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Realizar argumentacións con 
esquemas lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA  GALEGA.  5º CURSO.  
Utilizar canles de comunicación 
audiovisual para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.

Elaborar información propia derivada 
de información obtida a través de 
medios tecnolóxicos.

Elabora textos propios a partir da información obtida en 
distintas fontes.

Comprender as mensaxes elaboradas 
en códigos diversos.

Interpreta información verbal e gráfica.

Aprender a aprender. Empregar distintas fontes para a busca
de información.

Manexa o dicionario e consulta información na Rede.

Desenvolver estratexias que favorezan
a comprensión dos contidos.

Mellora a capacidade de memorización mediante as cancións
e o recitado de textos poéticos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Competencias sociais e cívicas.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, emocional e 
interdependente.

Desenvolve un pensamento propio e expresa os seus 
sentimentos, proxectos, desexos e ideas. 

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples.

Aprende a coñecerse a si mesmo e desenvolve a empatía 
necesaria para entender e aceptar as ideas e os sentimentos 
dos demais.

Desenvolver capacidade de diálogo 
cos demais en situacións de 
convivencia e para a resolución de 
conflitos.

Acepta e valora as achegas dos demais.

Asumir responsabilidades e dar conta 
delas.

Mostra unha actitude de colaboración e participa con interese
nas actividades compartidas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Recoñecer riqueza na diversidade. Entende a diversidade como un valor que nos enriquece 
como persoas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento 
dos distintos valores.

Valora a tolerancia e a xenerosidade, e rexeita calquera 
actitude discriminatoria ou ofensiva.

Valora a amizade como vínculo básico para a convivencia e 
as relacións interpersoais.

Mostra interese e respecto cara a outras culturas.
Ser constante no traballo superando as
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas 
e interese por mellorar.

Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas.

Desenvolve a desinhibición necesaria para expresarse en 
voz alta, e esfórzase por superar as dificultades.

Conciencia e expresións culturais.

Comunicación lingüística. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas.

Goza coa poesía.

Valorar a interculturalidade como unha 
fonte de riqueza persoal e cultural.

Respecta e mostra interese polas tradicións doutras culturas.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das 
actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de 
aprendizaxe e entretemento.
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para 
entender o sentido dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e 
ortográficas para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Realizar argumentacións con 
esquemas lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 5
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

• Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do poema 
inicial e do texto do 
apartado «Escoito e 
falo» cunha actitude 
favorable.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.

CCL

• Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto poético 
inicial.

• Responder correctamente ás 
preguntas da comprensión 
lectora.

•  Lectura e comprensión 
dun texto poético.

  2.  Ler textos poéticos con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le poemas con fluidez e corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global de textos 
poéticos e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,

CAA

• Utilizar correctamente o léxico 
referido á vila.

• Formar palabras compostas.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido á 
vila e formación de 
palabras compostas.

  3.  Aumentar o vocabulario referido á vila e
formar palabras compostas.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico referido á vila e 
palabras novas.

  3.2.  Comprende a estrutura das palabras 
compostas.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE

• Coñecer as formas dos 
determinantes artigos e 
posesivos.

•  Identificación e uso dos 
determinantes artigos e 
posesivos.

  4.  Recoñecer as formas dos 
determinantes artigos e posesivos.

  4.1.  Identifica e emprega os determinantes 
artigos e posesivos. CCL

• Usar correctamente o punto e 
as maiúsculas.

•  Uso do punto e das 
maiúsculas.

  5.  Coñecer e utilizar con corrección as 
normas de uso do punto e das 
maiúsculas.

  5.1.  Coñece e utiliza con corrección as 
normas de uso do punto e das 
maiúsculas.

CCL,

CSIEE

• Recoñecer as características 
dos poemas dialogados. 

•  A comunicación.   6.  Recoñecer os elementos da 
comunicación e diferenciar entre 
comunicación verbal e non verbal.

  6.1.  Identifica o emisor, o receptor e a 
mensaxe nun acto de comunicación.

  6.2.  Diferenza  a comunicación verbal da 
non verbal.

CCL,

CSIEE

• Coñecer e aplicar as 
características propias dunha 
colaxe.

•  A colaxe.   7.  Coñecer as características e elaborar 
unha colaxe.

  7.1.  Coñece as características e sabe 
elaborar unha colaxe.

CSIEE,

CCEC

 Coñecer aspectos propios da 
cultura galega.

•  Coñecemento dalgúns 
aspectos culturais de 
alcance universal: o Día 
da Paz.

  8.  Aprender algúns aspectos culturais de 
alcance universal.

  8.1.  Mostra interese por coñecer algúns 
aspectos da cultura global.

CMCT,

CCEC,

CSC
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UNIDADE 5

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

A miña vila

Descrición da unidade

Ábrese o novo trimestre cun poema de Fran Alonso que adianta xa algúns dos contidos que se verán a continuación: léxico relacionado coa vila, a descrición de obxectos
e lugares, a valoración do contorno… Ademais, ofrece exemplos para traballar outros contidos, como os artigos e as súas contraccións ou o uso do punto . Como é
habitual, nesta unidade tamén se achegan diferentes modalidades textuais, e a linguaxe poética convive coa prosa; trátase, en definitiva, de reforzar a expresión oral e
escrita. Para pechar o tema, conmemórase o Día da Paz, que coincide nestas datas. Pode aproveitarse esta celebración para fomentar valores como a solidariedade, a
xenerosidade, a empatía, así como para traballar competencias cívicas e de emprendemento.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

•  Léxico referido á vila.

•  Palabras compostas.

•  Identificación e correcto uso dos determinantes artigos e posesivos.

•  Uso do punto e das maiúsculas.

•  Comunicación verbal e non verbal. Elementos da comunicación.

•  Características dos poemas dialogados.

•  Aspectos culturais de alcance universal.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está 

dividido en el trabajo diario y la lectura de los libros de 

clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía.

Competencia dixital.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.

Entender o contexto sociocultural da lingua 
para un mellor uso da mesma.

É consciente da variedade da lingua na fala, debido a diversos factores, e
recoñece a variedade estándar como a normativa.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.

Utilizar canles de comunicación audiovisual 
para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.
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Comprender as mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta información verbal e gráfica.

Aprender a aprender. Empregar o dicionario como fonte de 
información.

Manexa o dicionario como apoio para a aprendizaxe e para resolver as 
actividades.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión dos contidos.

Mellora a capacidade de memorización mediante o recitado de textos 
poéticos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Competencias sociais e cívicas.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples.

Oriéntase nos espazos cotiáns.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Implícase activamente nos traballos e actividades de grupo.

Recoñecer riqueza na diversidade. Entende a diversidade como un valor que nos enriquece como persoas.

Involucrarse ou promover accións cun fin 
social.

Participa en actividades que favorecen a convivencia.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Conciencia e expresións culturais.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Mostra tolerancia, valora a igualdade e rexeita calquera actitude 
discriminatoria.

Valora, respecta e coida o seu contorno próximo.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Valorar a interculturalidade como unha fonte
de riqueza persoal e cultural.

Respecta e mostra interese por outras culturas.

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.

Coida a presentación nas actividades desenvolvidas.

Comunicación lingüística. Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.

Entender o contexto sociocultural da lingua 
para un mellor uso da mesma.

É consciente da variedade da lingua na fala, debido a diversos factores, e
recoñece a variedade estándar como a normativa.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.
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Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 6
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

• Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura cunha actitude 
favorable.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.
CCL

• Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto narrativo  
inicial.

• •  Responder correctamente 
ás preguntas da comprensión 
lectora.

•  Lectura e comprensión 
dun texto narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun texto 
e responde cuestións de comprensión.

  2.3.  Entende e interpreta a ironía e o dobre
sentido nunha situación comunicativa.

CCL,

CAA

• Utilizar correctamente o léxico 
referido á saúde.

• Identificar a estrutura 
morfolóxica das palabras.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido á 
saúde e identificación de
lexemas e morfemas.

  3.  Aumentar o vocabulario referido á 
saúde e identificar lexemas e 
morfemas.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico referido á saúde e 
palabras novas.

  3.2.  Identifica os lexemas e os morfemas 
nas palabras e entende o significado 
que estes elementos achegan.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE

• Identificar e utilizar con 
corrección os determinantes 
demostrativos, numerais e 
indefinidos.

•  Identificación dos 
determinantes 
demostrativos, numerais 
e indefinidos.

  4.  Coñecer as formas dos demostrativos, 
numerais e indefinidos e utilizalas 
correctamente.

  4.1.  Identifica e clasifica os determinantes 
demostrativos, numerais e indefinidos. CCL,

CCEC

• Utilizar a coma e os signos de 
interrogación e admiración.

•  Uso da coma e dos 
signos de interrogación e
admiración.

  5.  Coñecer e aplicar correctamente as 
normas de uso da coma e dos signos 
de interrogación e admiración.

  5.1.  Utiliza correctamente a coma e os 
signos de interrogación e admiración. CCL

• Recoñecer a introdución como
parte da estrutura dun conto. 

•  Organización dun texto 
en parágrafos.

  6.  Organizar un texto en parágrafos.    6.1.  Identifica a idea principal de cada 
parágrafo dun texto.

   6.2.  Escribe un texto organizado en 
parágrafos.

CCL,

CSIEE

•  Estrutura do conto: a 
introdución.

  7.  Coñecer a estrutura dos contos.   7.1.  Recoñece a estrutura dun conto.

  7.2.  Escribe a introdución dun conto 
seguindo unhas pautas dadas.

CCL,

CCEC

• Coñecer aspectos propios da 
cultura galega.

•  Coñecemento dalgúns 
aspectos propios da 
nosa cultura: os druídas.

  8.  Aprender algúns aspectos propios da 
nosa cultura.

  8.1.  Mostra interese por coñecer algúns 
aspectos propios da nosa cultura.

CMCT,

CSC,

CCEC
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UNIDADE 6

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título
O aprendiz de druída

Descrición da unidade

Esta unidade está enmarcada pola mitoloxía celta. Comeza cun texto protagonizado por un aprendiz de druída e remata cunha dobre páxina dedicada, precisamente, aos
druídas. Esta figura e as súas beberaxes medicinais serven para presentar o campo semántico que se aborda nesta ocasión: a saúde. A mitoloxía adoita espertar o
interese do alumnado. Dará pé a falar dalgunha película que teñan visto, dalgún libro que lesen, dalgunha lenda que coñezan…; ademais, ofrece un amplo abano de
personaxes nos que basear un conto (o xénero que se traballa no apartado de Literatura). A lectura representa, xa que logo, un punto de partida moi completo e contén,
coma sempre, exemplos para traballar outros contidos da unidade, como os determinantes demostrativos, numerais e indefinidos, o uso da coma e dos signos de
admiración e exclamación ou a organización dun texto en parágrafos.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

•  Léxico referido á saúde.

•  Lexemas e morfemas.

•  Identificación dos determinantes demostrativos, numerais e indefinidos.

•  Uso da coma e os signos de interrogación e admiración.

•  Organización dun texto en parágrafos.

•  Estrutura do conto: a introdución.

•  Aspectos propios da nosa cultura.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está 

dividido en el trabajo diario y la lectura de los libros de 

clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Manexar elementos de comunicación non 
verbal nas diversas situacións 
comunicativas.

Entende o proceso da comunicación e relaciónase tanto a través da 
comunicación verbal como da non verbal.

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Elabora creacións propias aplicando técnicas literarias.
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Desenvolver e promover hábitos de vida 
saudable en canto á prevención de 
enfermidades.

Recoñece a importancia de coidar a saúde.

Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.

Competencia dixital.

Aplicar os coñecementos matemáticos en 
situacións reais.

Ordena información seguindo unha orde secuencial.

Utilizar canles de comunicación audiovisual 
para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Manexa o dicionario e consulta información na Rede.

Aprender a aprender.
Competencias sociais e cívicas.

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Manexa o dicionario e consulta información na Rede.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión dos contidos.

Mellora a capacidade de memorización mediante o recitado de textos 
poéticos.
Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples.

Aprende a ser responsable de si mesmo.
Ordena secuencias.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia.

Utiliza o diálogo como vehículo de comunicación e entendemento.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Conciencia e expresións culturais.

Recoñecer riqueza na diversidade. Entende a diversidade como un valor que nos enriquece como persoas.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e a diferenza, e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas.

Desenvolve a desinhibición necesaria para expoñer un traballo e 
expresarse mediante a linguaxe non verbal.

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.

Coida os detalles e a presentación nas actividades desenvolvidas.

Comunicación lingüística. 

Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural.

Mostra interese e respecto pola historia e a tradición.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.
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Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Manexar elementos de comunicación non 
verbal nas diversas situacións 
comunicativas.

Entende o proceso da comunicación e relaciónase tanto a través da 
comunicación verbal como da non verbal.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 7
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

• Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e o do apartado 
«Escoito e falo» cunha 
actitude favorable.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

1.1.  Escoita textos orais atentamente.

CCL

• Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto narrativo
inicial.

• Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e comprensión 
dun texto narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez 
e comprensión.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

  2.3.  Recoñece a retranca e a ironía 
nunha situación comunicativa.

CCL,
CAA

• Utilizar correctamente o 
léxico referido á noite.

• Formar palabras mediante 
prefixos.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido á 
noite e formación de 
palabras mediante 
prefixos.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas á noite e 
identificar palabras derivadas por
prefixación.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico referido á noite e 
palabras novas.

  3.2.  Forma palabras derivadas a partir 
doutras dadas engadindo certos 
prefixos.

CCL,
CMCT,

CD,
CSIEE

• Identificar e usar as formas 
tónicas do pronome 
persoal.  

•  Identificación e uso das 
formas tónicas do 
pronome persoal.

  4.  Coñecer as formas tónicas dos 
pronomes persoais e empregalas
correctamente.

  4.1.  Identifica e emprega 
correctamente as formas tónicas 
do pronome persoal.

CCL,
CCEC

• Utilizar os dous puntos e as
comiñas.

•  Uso dos dous puntos e 
das comiñas.

  5.  Utilizar correctamente os dous 
puntos e as comiñas.

  5.1.  Coñece as normas de uso dos 
dous puntos e das comiñas e 
aplícaas correctamente.

CCL,
CSIEE

• Redactar notas e avisos. •  Redacción de notas e 
avisos.

  6.  Entender e redactar anuncios 
breves.

  6.1.  Analiza e interpreta anuncios 
breves do ámbito cotián.

  6.2.  Escribe un anuncio.

CCL,
CSIEE,
CCEC

• Recoñecer o nó e o 
desenlace como partes da 
estrutura dun conto. 

•  Estrutura do conto: o nó 
e o desenlace.

  7.  Recoñecer o nó e o desenlace 
na estrutura dun conto.

  7.1.  Identifica o nó e o desenlace na 
estrutura dun conto. CCL,

CCEC

• Coñecer aspectos propios 
da cultura galega.

•  Coñecemento dalgúns 
aspectos propios da 
nosa cultura: o día da 
Poesía, da Árbore e da 
Auga.

  8.  Aprender algúns aspectos 
propios do noso patrimonio 
natural e cultural.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algúns aspectos propios da nosa 
paisaxe e da nosa cultura.

CMCT,
CSC,
CCEC
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UNIDADE 7

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título

Un conto sen final

Descrición da unidade

O texto que abre esta unidade está tomado e traducido de Cuentos para jugar, de Gianni Rodari. E como se xoga? Pois deixando que sexa o lector quen decida o final da
historia. Se na unidade anterior se traballaba a introdución dos contos, aquí analízanse o nó e o desenlace, a partir da lectura inicial e fomentando a creatividade do
alumnado dunha maneira lúdica. Ademais, abórdanse outros contidos ao fío do conto, como o vocabulario relacionado coa noite e a formación de palabras mediante
prefixos. Trátase, en definitiva, de profundar no coñecemento da lingua, de mellorar a capacidade de expresión e de poñer a proba as competencias dos escolares da
man dunhas divertidas pantasmas. Para rematar, celebramos a Candeloria, que chama xa pola primavera.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

•  Léxico referido á noite.

•  Formación de palabras mediante prefixos.

•  Identificación e uso das formas tónicas do pronome persoal.

•  Uso dos dous puntos e das comiñas.

•  Redacción de notas e avisos.

•  Estrutura do conto: nó e desenlace.

•  Aspectos propios da nosa cultura.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está 

dividido en el trabajo diario y la lectura de los libros de 

clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto.

Entende a importancia de utilizar fórmulas de cortesía nas diversas 
situacións comunicativas.

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Elabora creacións propias aplicando técnicas literarias.

Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.
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Competencia dixital.

Identificar e manipular elementos 
matemáticos en situacións cotiás.

Utiliza os números para expresar con claridade e precisión datos e 
informacións.

Utilizar canles de comunicación audiovisual 
para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.

Comprender as mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta información verbal e gráfica.

Aprender a aprender.

Elaborar información propia derivada de 
información obtida a través de distintos 
medios.

Elabora textos propios a partir da información obtida en distintas fontes.

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Manexa o dicionario e consulta información noutras fontes.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión dos contidos.

Mellora a capacidade de memorización mediante o recitado de textos 
poéticos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.
Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, emocional e 
interdependente.

Desenvolve un pensamento propio e expresa as súas ideas e opinións. 

Competencias sociais e cívicas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples.

Oriéntase a partir dunhas indicacións dadas.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Implícase activamente nos traballos de grupo.

Coñecer e aplicar normas básicas de 
convivencia.

Respecta os costumes e as normas, en tanto que elementos 
fundamentais para unha convivencia harmónica.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora a tolerancia e a xenerosidade, e rexeita calquera actitude 
discriminatoria ou ofensiva.

Valora as tradicións como elementos culturais que definen un pobo.
Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Conciencia e expresións culturais.

Comunicación lingüística. 

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas.

Desenvolve a desinhibición necesaria para xogar e interactuar cos 
compañeiros.

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.

Coida a presentación nas actividades desenvolvidas.

Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural.

Goza coa poesía e coa riqueza do contorno natural.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.
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Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 8
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

• Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura cunha actitude 
favorable.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.
CCL

• Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto inicial.

• Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto 
dialogado.

  2.  Ler un texto dialogado con fluidez e
comprensión.

  2.1.  Le un texto dialogado con fluidez e
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,
CAA

• Utilizar correctamente o 
léxico referido ao traballo.

• Formar palabras derivadas 
por sufixación.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido ao
traballo e formación de
palabras mediante 
sufixos.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas ao traballo e 
identificar palabras derivadas por 
sufixación.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo ao 
traballo e palabras novas.

  3.2.  Recoñece sufixos en palabras 
dadas.

  3.3.  Distingue entre os sufixos que 
serven para crear palabras novas 
e aqueloutros que só modifican o 
significado das palabras ás que se 
engaden.

CCL,
CMCT,

CD,
CSIEE

• Coñecer e aplicar con 
corrección as formas 
átonas do pronome persoal

•  Identificación e uso 
dos pronomes 
persoais átonos.

  4.  Coñecer as formas átonas dos 
pronomes persoais e empregalas.

  4.1.  Identifica e emprega 
correctamente as formas átonas 
do pronome persoal.

CCL,
CCEC

• Usar adecuadamente o 
guión e as palabras con nh.

•  Uso do guión e das 
palabras con nh.

  5.  Recoñecer os diferentes usos do 
guión, partir correctamente as 
palabras a final de liña e identificar 
o grupo nh como un dígrafo.

  5.1.  Sabe usar o guión e parte 
correctamente as palabras a final 
de liña.

  5.2.  Identifica o grupo nh como un 
dígrafo.

CCL

• Elaborar unha entrevista. •  Preparación dunha 
entrevista.

  6.  Elaborar unha entrevista.   6.1.  Elabora unha entrevista a partir 
dun modelo e seguindo un guión.

CCL,
CSIEE,
CCEC

• Recoñecer os personaxes 
dos textos narrativos. 

•  Identificación dos 
personaxes dos textos
narrativos.

  7.  Recoñecer os personaxes dos 
textos narrativos.

  7.1.  Recoñece os personaxes dos 
textos narrativos. CCL,

CCEC

 Coñecer aspectos propios 
da cultura galega

.

Coñecemento dalgúns 
aspectos propios da 
nosa cultura: os 
oficios tradicionais.

  8.  Aprender algúns aspectos propios 
da nosa cultura.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algúns aspectos propios da nosa 
cultura.

CMCT,
CSC,
CCEC

UNIDADE 8
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DESCRICIÓN  DA UNIDADE

 Título
Un oficio de familia

Descrición da unidade

O eixe temático desta unidade é o traballo: desde o de bruxo ata os oficios tradicionais. O mago Mefisto é o protagonista da lectura da unidade, que a través dunha
entrevista introduce tanto o campo semántico que se desenvolverá a continuación como os contidos dos apartados de Expresión e Literatura. Así, a partir dun texto
divertido e dun modelo textual atraente para os rapaces e rapazas destas idades, poderán asimilar mellor os conceptos e poñer en práctica as súas competencias.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

•  Léxico referido ao traballo.

•  Formación de palabras mediante sufixos.

•  Identificación e uso das formas átonas do pronome persoal.

•  Uso do guión e das palabras con nh.

•  Preparación dunha entrevista.

•  Os personaxes dos textos narrativos.

•  Aspectos propios da nosa cultura.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está 

dividido en el trabajo diario y la lectura de los libros de 

clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística.

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Competencia dixital.
Aprender a aprender.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.

Utilizar canles de comunicación audiovisual 
para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.
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Comprender as mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta información verbal e gráfica.

Empregar o dicionario como fonte de 
información.

Manexa o dicionario como apoio para a aprendizaxe e para resolver as 
actividades.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión dos contidos.

Mellora a capacidade de memorización mediante o recitado e a escoita de
textos poéticos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Competencias sociais e cívicas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento crítico, emocional e 
interdependente.

Desenvolve un pensamento propio e expresa os seus sentimentos e 
ideas. 

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples.

Desenvolve a súa creatividade.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Implícase activamente nos traballos de grupo.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora o labor dos medios de comunicación para coñecer a realidade 
social.

Valora a contribución dos distintos profesionais a un mellor funcionamento
da sociedade e ao ben común.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese por
mellorar.

Conciencia e expresións culturais.

Comunicación lingüística.

Optimizar recursos persoais apoiándose nas
fortalezas.

Desenvolve a desinhibición necesaria para desenvolver traballos de grupo
e expoñer un tema diante dos compañeiros.

Dirimir a necesidade de axuda en función 
das dificultades.

Pide axuda se a necesita.

Mostrar interese e respecto polas tradicións. Mostra interese pola literatura popular e por coñecer outros aspectos da 
cultura propia.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.
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Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 9
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

• Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do cómic inicial 
cunha actitude favorable.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.
CCL

• Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto inicial.

• Responder correctamente ás 
preguntas da comprensión 
lectora.

•  Lectura e comprensión 
dun cómic.

  2.  Ler un cómic con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le un cómic con fluidez e corrección.
  2.2.  Comprende o sentido global dun cómic

e responde cuestións de comprensión.
  2.3.  Recoñece os trazos característicos 

dun cómic.

CCL,
CAA

• Utilizar correctamente o léxico 
referido ás compras.

• Formar familias de palabras.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido ás 
compras e formación de 
familias de palabras.

  3.  Enriquecer o vocabulario con palabras 
referidas ás compras e identificar 
palabras dunha mesma familia léxica.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo ás compras 
e palabras novas.

  3.2.  Recoñece unha serie de palabras 
como integrantes da mesma familia 
léxica.

CCL,
CMCT,

CD,
CSIEE

• Identificar o verbo e clasificar 
as formas verbais nas tres 
conxugacións.

•  Identificación dos verbos
e clasificación segundo a
súa conxugación.

  4.  Identificar os verbos e ser capaz de 
definir unha forma verbal segundo as 
súas desinencias.

  4.1.  Nunha forma verbal, distingue os 
morfemas que indican a persoa 
gramatical, o número e o tempo.

  4.2.  Clasifica os verbos segundo a 
conxugación.

CCL,
CSIEE

• Escribir correctamente 
palabras con c, ct e cc.

•  Palabras con c, ct e cc.   5.  Escribir correctamente palabras con c, 
ct e cc.

  5.1.  Escribe correctamente palabras con c, 
ct e cc e evita as interferencias co 
castelán.

CCL,
CSIEE

• Deseñar un cómic. •  Deseño dun cómic.   6.  Facer un cómic seguindo unhas pautas
dadas.

  6.1.  Recoñece os trazos característicos 
dun cómic.  

  6.2.  Crea un cómic a partir dunhas pautas 
e dun modelo dados.

CCL,
CSIEE,

CAA

• Diferenciar o diálogo en estilo 
directo e en estilo indirecto.

•  Diálogo en estilo directo 
e indirecto.

  7.  Diferenciar o diálogo en estilo directo e 
en estilo indirecto.

  7.1.  Recoñece a intervención do narrador 
nun texto.

  7.2.  Identifica as voces dos personaxes e a
función da raia nos diálogos.

  7.3.  Pasa un texto narrativo de estilo 
directo a estilo indirecto e viceversa.

CCL,
CCEC

 Coñecer aspectos propios da 
cultura galega

•  Coñecemento dalgúns 
aspectos culturais de 
alcance internacional: o 
Día do Libro.

  8.  Aprender algúns aspectos da culturais 
de alcance internacional.

  8.1.  Mostra interese por coñecer algúns 
aspectos da cultura global.

CCEC,
CSC

CMCT

UNIDADE 9
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DESCRICIÓN  DA UNIDADE

 Título
Non quero ser princesa

Descrición da unidade

O cómic que introduce esta unidade é unha versión do texto de Cornelia Funke A princesa Sabela, divertida historia protagonizada por unha nena que renega da súa
condición, dos vestidos maxestosos e as coroas. Ao fío da lectura, trabállase logo o vocabulario relacionado coas compras e, no apartado de Expresión, a creación dun
cómic. Este modelo textual, necesariamente ligado á imaxe, de seguro enganchará ao alumnado, e pode utilizarse como punto de partida para abordar os demais
contidos da unidade (o verbo, os grupos consonánticos ct e cc, o diálogo…) e mesmo para celebrar o Día do Libro confeccionando un cartel.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

•  Léxico referido ás compras.

•  Familia léxica.

•  Identificación dos verbos e clasificación segundo a conxugación.

•  Palabras con c, ct e cc.

•  Deseño dun cómic.

•  Diálogo en estilo directo e indirecto.

•  Aspectos culturais de alcance internacional.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está 

dividido en el trabajo diario y la lectura de los libros de 

clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto.

Mantén un diálogo respectando as quendas de palabra, escoitando o 
interlocutor, expresándose con cortesía...

Manexar elementos de comunicación non 
verbal nas diversas situacións 
comunicativas.

Fai os debuxos para un cómic e para ilustrar carteis.

Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.
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Competencia dixital. Utilizar canles de comunicación audiovisual 
para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.

Comprender as mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta información verbal e gráfica.

Aprender a aprender. Empregar o dicionario como fonte de 
información.

Manexa o dicionario como apoio para a aprendizaxe e para resolver as 
actividades.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión dos contidos.

Mellora a capacidade de memorización mediante o recitado e a escoita de
textos poéticos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento crítico, creativo, emocional e 
interdependente.

Desenvolve un pensamento propio e expresa as súas ideas, proxectos, 
desexos, etc.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Competencias sociais e cívicas.

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples.

Aprende a valorarse e desenvolve unha autoestima equilibrada.

Mostra iniciativa e toma decisións.

Identifica potencialidades persoais, como a creatividade.

Concibir unha escala de valores propia e 
actuar conforme a ela.

Establece unha escala de valores con criterio propio e é consecuente con 
ela.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia.

Utiliza o diálogo como vehículo de comunicación e entendemento.

Coñecer e aplicar normas básicas de 
convivencia.

Relaciónase cos demais con educación e respecto.

Mostrar dispoñibilidade para a colaboración 
activa.

Participa con interese nas actividades de grupo.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Diferencia entre o que é necesario e o que é accesorio e mostra unha 
actitude responsable en relación co consumo.

Valora o papel da familia no desenvolvemento persoal e integral dunha 
persoa.
Valora e respecta as persoas por como son, con independencia do seu 
aspecto ou condición social.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas.

Desenvolve a desinhibición necesaria para expresarse en voz alta e 
traballar en grupo, superando as dificultades.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 10
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

 Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura cunha actitude 
favorable.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.

CCL

 Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto inicial.

 Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto
expositivo.

  2.  Ler un texto expositivo con fluidez 
e comprensión.

  2.1.  Le un texto expositivo con fluidez e
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,
CAA

 Utilizar correctamente o 
léxico referido á montaña.

 Formar xentilicios con 
sufixos dados.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido á 
montaña e formación 
de xentilicios mediante
sufixos.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas á montaña e 
formar xentilicios.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo á 
montaña e palabras novas.

  3.2.  Forma xentilicios con sufixos 
dados.

CCL,
CMCT,

CD,
CSIEE

 Identificar os tempos e os 
modos verbais.

•  Discriminación dos 
tempos e modos 
verbais.

  4.  Introducir conceptos gramaticais 
básicos: os tempos e os modos 
verbais.

  4.1.  Clasifica formas verbais segundo 
estean en modo indicativo, 
subxuntivo ou imperativo.

  4.2.  Coñece os tres paradigmas 
verbais e conxuga calquera verbo 
regular en diferentes tempos.

CCL,
CCEC

 Escribir correctamente 
palabras con x.

•  Palabras con x.   5.  Aplicar correctamente algunhas 
normas de uso do x.

  5.1.  Escribe correctamente palabras 
con x. CCL

 Escribir textos informativos. •  Exposición dun tema.   6.  Escribir un texto informativo.   6.1.  Identifica a estrutura e os recursos
propios dos textos informativos.

  6.2.  Escribe un texto informativo.

CCL,
CSIEE

 Coñecer e aplicar as 
características propias dun 
texto descritivo.

•  A descrición.   7.  Observar, describir e interpretar 
lugares ou obxectos.

  7.1.  Coñece as características propias 
dun texto descritivo.

  7.2.  Identifica nun texto os trazos 
característicos da descrición e 
aplícaos en creacións propias.

CCL,
CCEC

 Coñecer aspectos propios 
da cultura galega

•  Coñecemento dalgúns
aspectos propios da 
nosa cultura: os 
Maios.

  8.  Aprender algúns aspectos propios 
da nosa cultura.

  8.1.  Mostra interese por coñecer algún 
aspectos propios da nosa cultura.

CMCT,
CCEC,
CSC

UNIDADE 10
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DESCRICIÓN  DA UNIDADE

 Título
En ruta

Descrición da unidade

O fragmento escollido como lectura achéganos ao Invernadoiro, unha das xoias máis prezadas da paisaxe galega. A natureza é o marco no que se desenvolve o
conxunto da unidade: o léxico referido á montaña, os textos que se traballan nos apartados de Expresión e Literatura,  as actividades competenciais… E o texto
informativo é unha tipoloxía moi diferente á das demais lecturas do libro. Trátase de que o alumnado se familiarice con diferentes modelos de expresión e que, a través
deles, interiorice certos contidos lingüísticos básicos.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

•  Léxico referido á montaña.

•  Formación de xentilicios.

•  Discriminación dos tempos e modos verbais.

•  Palabras con x.

•  Exposición dun tema.

•  Descrición de lugares e obxectos.

•  Aspectos propios da nosa cultura.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está 

dividido en el trabajo diario y la lectura de los libros de 

clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en situacións 
cotiás ou de materias diversas.

Crea textos expositivos de utilidade en calquera materia.

Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.

Interactuar co contorno natural de maneira 
respectuosa.

Valora o contorno natural e mostra interese pola súa conservación.
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Identificar e manipular elementos 
matemáticos en situacións cotiás.

Interpreta medidas e cantidades.

Competencia dixital. Utilizar canles de comunicación audiovisual 
para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.

Comprender as mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta información verbal e gráfica.

Aprender a aprender. Empregar o dicionario como fonte de 
información.

Manexa o dicionario como apoio para a aprendizaxe e para resolver as 
actividades.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión dos contidos.

Mellora a capacidade de memorización mediante o recitado e a escoita de
textos poéticos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.
Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples.

Mostra iniciativa e implícase no coidado do contorno.

Identifica potencialidades persoais, como a creatividade.

Competencias sociais e cívicas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Implícase activamente nos traballos de grupo.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Mostra unha actitude responsable coa conservación e o coidado do 
medio.

Valora o compañeirismo á hora de traballar en equipo.
Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas.

Desenvolve a desinhibición necesaria para expresarse en voz alta e 
traballar en grupo, e esfórzase por superar as dificultades.

Conciencia e expresións culturais.

Comunicación lingüística. 

Asumir responsabilidades e dar conta delas. Valora a paisaxe e mostra unha actitude de compromiso en relación coa 
conservación do medio.

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.

Coida a presentación nas actividades desenvolvidas.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotián.

Goza coa poesía e coa riqueza do contorno natural.

Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural.

Mostra interese pola literatura popular e por coñecer outros aspectos da 
cultura propia.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.
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Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 11
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

• Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura e do poema do
apartado «Escoito e 
falo» cunha actitude 
favorable.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.

CCL

• Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto narrativo
inicial.

• Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto
narrativo.

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,
CAA

• Utilizar correctamente o 
léxico referido ao teatro.

• Identificar e utilizar 
tecnicismos.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido ao
teatro e identificación 
de tecnicismos.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas ao teatro e 
coñecer algúns tecnicismos.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo ao teatro 
e palabras novas.

  3.2.  Aprende e aplica algúns 
tecnicismos.

CCL,
CMCT,

CD,
CSIEE

• Identificar e clasificar 
adverbios.

•  Identificación e 
clasificación dos 
adverbios.

  4.  Recoñecer os adverbios e 
clasificalos.

  4.1.  Identifica e clasifica os adverbios.
CCL,
CCEC

• Escribir correctamente 
palabras con h e sen h, 
evitando as interferencias 
co castelán.

•  Palabras con h e sen 
h.

  5.  Aplicar algunhas normas de uso do
h.

  5.1.  Escribe correctamente palabras 
con h e evita as interferencias co 
castelán. CCL

• Resumir un texto. •  Resumo de 
información.

  6.  Resumir un texto.   6.1.  Resume un texto seguindo unhas 
pautas dadas.

CCL,
CCEC

• Identificar as anotacións 
teatrais e recoñecer as 
súas características 
propias.

•  Características do 
xénero teatral: as 
anotacións.

  7.  Identificar as anotacións nos textos
teatrais.

  7.1.  Recoñece as anotacións teatrais e
a que se refiren: ambientación, 
decorado, xestos dos personaxes, 
etc.

CCL,
CSIEE

• Coñecer aspectos propios 
da cultura galega

•  Coñecemento dalgúns
aspectos propios da 
nosa cultura: o Día 
das Letras Galegas.

  8.  Aprender algúns aspectos propios 
da nosa cultura.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algúns aspectos propios da nosa 
cultura.

CMCT,
CSC,
CCEC

UNIDADE 11
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DESCRICIÓN  DA UNIDADE

Título
Tarde de cine

Descrición da unidade

Co cine de fondo, a lectura que introduce esta unidade adianta algúns dos contidos que se presentarán a continuación: tecnicismos relacionados coas artes escénicas,
personaxes de ficción, o teatro... Ademais, como é habitual, serve para traballar contidos gramaticais e ortográficos. Trátase de que o alumnado asimile os conceptos dunha
maneira amena e de que mostre interese polo coñecemento e manexo das tecnoloxías da información.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

•  Léxico referido ao teatro.

•  Identificación de tecnicismos.

•  Identificación e clasificación dos adverbios.

•  Palabras con h e sen h.

•  Resumo de información.

•  Anotacións teatrais.

•  Aspectos propios da nosa cultura.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a 

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes 

á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No

caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, pódese 

valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a cualificación 

máxima da proba será de 10 puntos. A avaliación inicial 

cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico

a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está 

dividido en el trabajo diario y la lectura de los libros de clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Competencia dixital.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido 
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de maneira
ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Elabora creacións propias aplicando técnicas literarias.

Manexar elementos de comunicación non 
verbal nas diversas situacións comunicativas.

Fai unha lectura dramatizada dun texto teatral.

Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.

Utilizar canles de comunicación audiovisual 
para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.
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Aprender a aprender.

Comprender as mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta información verbal e gráfica.

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Manexa o dicionario e consulta información na Rede.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión dos contidos.

Mellora a capacidade de memorización mediante o recitado e a escoita de 
textos poéticos.

Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento emocional e interdependente.

Desenvolve un pensamento propio e expresa as súas opinións de maneira 
razoada. 

Intelixencias múltiples: Desenvolve as distintas
intelixencias múltiples.

Identifica potencialidades persoais, como a creatividade.

Competencias sociais e cívicas.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia.

Participa con interese nos debates que se propoñen na clase.

Concibir unha escala de valores propia e 
actuar conforme a ela.

Establece unha escala de valores con criterio propio e é consecuente con 
ela.

Educación en valores: Aprender a comportarse
desde o coñecemento dos distintos valores. Valora a amizade como vínculo básico para a convivencia e as relacións 

interpersoais.

Valora e respecta a lingua e a literatura como bens culturais que identifican a
un pobo.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese por 
mellorar.

Conciencia e expresións culturais.

Optimizar recursos persoais apoiándose nas 
fortalezas.

Desenvolve a desinhibición necesaria para expresarse en voz alta e traballar
en grupo, e esfórzase por superar as dificultades.

Apreciar a beleza das expresións artísticas e 
no cotián.

Goza coa poesía, co cine e co teatro.

Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural. Mostra interese por coñecer a obra dos nosos autores máis ilustres.

Comunicación lingüística. Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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UNIDADE 12
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS

• Escoitar textos orais con 
atención.

•  Audición do texto da 
lectura cunha actitude 
favorable.

  1.  Escoitar textos orais en silencio, 
mostrando interese e respecto.

  1.1.  Escoita textos orais atentamente.
CCL

• Ler co ritmo e a  entoación 
adecuados o texto inicial.

• Responder correctamente 
ás preguntas da 
comprensión lectora.

•  Lectura e 
comprensión dun texto 
narrativo..

  2.  Ler un texto narrativo con fluidez e 
comprensión.

  2.1.  Le un texto narrativo con fluidez e 
corrección.

  2.2.  Comprende o sentido global dun 
texto e responde cuestións de 
comprensión.

CCL,
CAA

• Utilizar correctamente o 
léxico referido á acampada.

• Recoñecer e diferenciar 
palabras parónimas.

•  Adquisición de novo 
vocabulario referido á 
acampada e 
identificación de 
palabras parónimas.

  3.  Enriquecer o vocabulario con 
palabras referidas á acampada e 
identificar palabras parónimas.

  3.1.  Asimila e aplica o vocabulario 
aprendido: léxico relativo á 
acampada e palabras novas.

  3.2.  Discrimina palabras que se 
asemellan na escrita pero non 
teñen o mesmo significado nin 
soan igual.

CCL,
CMCT,

CD,
CSIEE

• Identificar e utilizar 
correctamente preposicións
e conxuncións.

•  Preposicións e 
conxuncións.

  4.  Identificar e utilizar as preposicións 
e as conxuncións.

  4.1.  Identifica as preposicións e 
utilízaas correctamente.

  4.2.  Recoñece e utiliza algunhas 
conxuncións.

CCL,
CCEC

• Escribir correctamente 
palabras con ll e con i, 
evitando as interferencias 
co castelán.

•  Palabras con ll e con i.   5.  Escribir correctamente palabras 
con ll e con i.

  5.1.  Escribe correctamente palabras 
con ll e con i e evita as 
interferencias co castelán. CCL

• Recoñecer e valorar a 
variedade da lingua na fala.

•  A lingua e as súas 
variedades.

  6.  Recoñecer e respectar a variedade
lingüística.

  6.1.  Analiza textos sinxelos escritos en 
diferentes variedades da lingua.

CCL,
CCEC

•  Características do 
xénero teatral: as 
escenas.

  7.  Recoñecer a escena como unha 
parte da estrutura das obras 
teatrais.

  7.1.  Recoñece as escenas como parte 
da estrutura das obras teatrais.

CCEC,
CAA

• Coñecer aspectos propios 
da cultura galega

•  Coñecemento dalgúns
aspectos propios da 
nosa cultura: San 
Xoán.

  8.  Aprender algúns aspectos propios 
da nosa cultura.

  8.1.  Mostra interese por coñecer 
algúns aspectos propios da nosa 
cultura.

CMCT,
CSC,
CCEC

UNIDADE 12
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DESCRICIÓN  DA UNIDADE

 Título

Xogo nocturno

Descrición da unidade

Para rematar o curso elixiuse unha lectura moi adecuada ás datas. Ambientada nun campamento de verán, acompaña aos rapaces e rapazas nestes días próximos ás
vacacións cun enfoque divertido. O campamento é o eixe temático vertebrador da unidade, onde ademais se traballan as preposicións e as conxuncións, o uso de ll e do
i, a lingua e as súas variedades, as escenas teatrais… para terminar cunha páxina de despedida que invita a celebrar a noite de San Xoán. Como en cada trimestre,
ofrécense tamén dúas páxinas de repaso. Se o docente o estima oportuno, pódese facer un repaso xeral do curso e avaliar que saben facer os escolares despois do
camiño percorrido ata aquí.

Un dos principais obxectivos é que os alumnos vexan as súas novas aprendizaxes de maneira atractiva e motivadora, que gocen aprendendo.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran e reforcen os coñecementos seguintes:

•  Comprensión do sentido xeral dun texto, oral ou escrito.

•  Léxico referido á acampada.

•  Identificación de palabras parónimas.

•  Identificación e uso de preposicións e conxuncións.

•  Palabras con ll e con i.

•  A variedade lingüística.

•  Características das obras teatrais: as escenas.

•  Aspectos propios da nosa cultura.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a

avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 

unidade.

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa 

errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. 

Así, a cualificación máxima da proba será de 10 puntos. 

A avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 

diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

 Contará un 80% la nota del control y el otro 20%  está 

dividido en el trabajo diario y la lectura de los libros de 

clase.

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas complementarias.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 
Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía.

Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.

Captar o sentido dos textos orais. Garda silencio e desenvolve a atención necesaria para entender o sentido
dun texto.

Utilizar o coñecemento das estruturas 
lingüísticas, normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos.

Entende a importancia de respectar as normas gramaticais e ortográficas 
para unha mellor expresión.

Expresarse oralmente e por escrito de 
maneira ordenada e clara.

Exprésase con corrección.

Entender o contexto socio-cultural da lingua,
así como a súa historia, para un mellor uso 
da mesma.

Valora o galego como a lingua propia da nosa comunidade e fálao con 
corrección.
Manéxase nun contorno bilingüe evitando as interferencias.

Manexar elementos de comunicación non 
verbal nas diversas situacións 
comunicativas.

Fai unha lectura dramatizada dun texto teatral.

Interactuar co contorno natural de maneira 
respectuosa.

Coñece e utiliza con responsabilidade elementos do contorno natural.
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Realizar argumentacións con esquemas 
lóxico-matemáticos.

Aplica o razoamento dedutivo.

Competencia dixital.
Identificar e manipular elementos 
matemáticos en situacións cotiás.

Elabora un horario para situar acontecementos no tempo.

Utilizar canles de comunicación audiovisual 
para facilitar o traballo.

Utiliza as TIC como apoio para a aprendizaxe.

Aprender a aprender.
Comprender as mensaxes elaboradas en 
códigos diversos.

Interpreta información verbal e gráfica.

Elaborar información propia derivada de 
información obtida a través de medios 
tecnolóxicos.

Elabora textos propios a partir da información obtida na Rede.

Empregar distintas fontes para a busca de 
información.

Manexa o dicionario e consulta información na Rede.

Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión dos contidos.

Mellora a capacidade de memorización mediante a canción e o recitado 
de textos poéticos.
Utiliza técnicas de traballo que facilitan a aprendizaxe.

Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes.

Realiza actividades seguindo unhas pautas.

Competencias sociais e cívicas.
Planificar recursos necesarios e pasos a 
realizar no desenvolvemento dunha 
actividade.

Organiza unha actividade e xestiona os recursos necesarios. 

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples.

Identifica potencialidades persoais, como a creatividade.

Coñecer e aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto próximo.

Entende a importancia de respectar unhas normas para unha convivencia
harmónica.

Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos.

Implícase activamente nos traballos de grupo.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Conciencia e expresións culturais.

Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Valora o compañeirismo como relación interpersoal básica para unha 
convivencia harmónica e como fundamento nos traballos de equipo.
Valora a tradición como compoñente da identidade dun pobo.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Mostra unha actitude responsable na realización das tarefas e interese 
por mellorar.

Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas.

Desenvolve a desinhibición necesaria para expresarse en voz alta, cantar,
traballar en grupo e interactuar cos compañeiros, e esfórzase por superar 
as dificultades.

Apreciar a beleza das expresións artísticas 
e no cotián.

Goza co teatro, coa beleza do contorno natural e coa riqueza da tradición.

Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural.

Mostra interese por coñecer as nosas tradicións e por participar nelas.

Comunicación lingüística. Ler, comprender e comentar textos. Entende os textos propostos para a realización das actividades.

Gozar coa lectura. Desenvolve o interese cara á lectura como fonte de aprendizaxe e 
entretemento.
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PLAN DE FOMENTO DA

LECTURA
Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.


