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UNIDADE 1.  O UNIVERSO E A TERRA

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS 
•  Coñecer que é o universo e os diferentes

elementos que o compoñen. 
•  O universo e os seus compoñentes, 

as galaxias, as nebulosas, as 
estrelas, os planetas, os satélites e 
os cometas.

  1.  Explicar como é o universo e cales 
son os seus principais elementos.

  1.1.  Explica como é o universo e cales 
son os seus principais elementos, 
estrelas, nebulosas, galaxias, 
planetas, satélites e cometas.

CCL,
CAA,
CEC

•  Describir o sistema solar e os seus 
corpos celestes, o Sol, os seus planetas 
e satélites, os asteroides e os cometas. 

•  O sistema solar e os seus corpos 
celestes, o Sol e os seus planetas e 
satélites, os asteroides e os cometas.

  2.  Describir as características 
principais do sistema solar.

  2.1.  Describe o sistema solar, identifica o
Sol como o centro do sistema solar 
e localiza os planetas, as súas 
características e movementos.

CCL,
CEC,
CAA

•  Localizar e situar o planeta Terra no 
sistema solar e identificar os 
movementos que este realiza. 

•  O planeta Terra no sistema solar e os 
movementos de rotación e de 
translación.

  3.  Situar ao planeta Terra no sistema 
solar.

  3.1.  Describe a forma e algunhas 
características da Terra vista desde
o espazo. 

CCL,
SIEP,
CEC

•  Identificar e comprender as diferentes 
estacións do ano que se dan na Terra. 

•  As estacións do ano segundo o 
hemisferio.

 4.  Explicar os movementos da Terra e as
súas consecuencias.

 4.1.  Define os movementos de translación
e de rotación da Terra.
  4.2.  Explica as estacións, fixa a súa 

duración e explica o día e a noite.

CCL,
CMCT,
CAA,
CEC

•  Coñecer e identificar as partes das que 
se compón o planeta Terra, así como as 
diferentes capas do chan.

•  As diferentes partes da Terra e as 
capas do chan.

  5.  Coñecer as diferentes partes que 
compoñen a Terra. 

  5.1.  Coñece as diferentes partes que 
compoñen a Terra e distingue as 
tres principais partes do seu 
interior.

CCL,
CEC,
CAA

•  Coñecer o satélite da Terra, os seus 
movementos e as súas consecuencias. 

•  O satélite da Terra, a Lúa, e os seus 
movementos.

  6.  Explicar as características da Lúa e 
dos movementos que realiza, 
identificando as fases lunares e as 
súas consecuencias.

  6.1.  Define a translación da Lúa e 
identifica e nomea as fases 
lunares.

  6.2.  Coñece e comprende a influencia da
Lúa sobre as mareas e como se 
producen as eclipses.

CCL,
CEC,
CAA

•  Describir os elementos dun plano e 
identificar diversos tipos de planos 
urbanos.

•  Os planos e os seus diversos 
elementos e tipos.

  7.  Describir correctamente planos 
sinxelos e interpretar os elementos 
que os compoñen. 

  7.1.  Describe planos sinxelos e interpreta
a súa escala, lenda e signos 
convencionais.

  7.2.  Recoñece e identifica os diferentes 
tipos de planos urbanos.

CCL,
CEC,
CAA,
CD

•  Coñecer e identificar diferentes tipos de 
mapas.

•  Os mapas e os seus tipos.   8.  Coñecer e diferenciar os distintos 
tipos de mapas.

  8.1.  Coñece e diferenza os mapas físicos
e os mapas políticos.

  8.2.  Coñece e diferenza os distintos tipos
de mapas temáticos.

CCL,
CAA,
CD

•  Utilizar e traballar coas diferentes 
escalas dos mapas.

•  As escalas dos mapas.   9.  Realizar operacións con escalas e 
localizar un lugar en mapas de 
diferentes escalas.

  9.1.  Realiza operacións con escalas e 
localiza en mapas con escala 
gráfica ou numérica un lugar ou un 
conxunto xeográfico.

CCL,
CMCT,
CD

•  Coñecer e utilizar diferentes tipos de 
representación da Terra e diferentes 
escalas para recoñecer e localizar no 
espazo un lugar ou un conxunto 
xeográfico.

•  A representación da Terra. 10.  Explicar as diferentes 
representacións da Terra.

10.1.  Describe as características do globo 
terráqueo e do planisferio.

CCL,
CEC,
CAA
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•  Desenvolver unha visión da Terra como 

un sistema dinámico traballando con 
meridianos e paralelos para a 
localización espacial e temporal.

•  Localización e orientación na 
superficie terrestre.

11.  Localizar un lugar da superficie 
terrestre e orientarse nun 
mapamundi.

11.1.  Localiza diferentes puntos da Terra 
empregando os paralelos e 
meridianos.

11.2.  Localiza no planisferio os 
continentes, océanos, países e 
cidades, así como os principais 
paralelos e meridianos. 

11.3.  Calcula a diferenza horaria    entre 
dous lugares que están situados en 
distintos meridianos.

CMCT,
CD,
CEC

UNIDADE 1.  O UNIVERSO E A TERRA

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

O universo e a Terra.
Descrición da unidade
Nesta primeira unidade didáctica afondarase nos principais elementos que compoñen o universo e a Terra, así como as diferentes formas de representación da Terra. 
Os devanditos contidos trátanse desenvolvendo a seguinte secuencia didáctica, que é a que se suxire para ter un eixe condutor sobre o que fundamentar o proceso de 
ensino-aprendizaxe: 
•  Do universo estudaremos os corpos celestes, prestando especial atención aos planetas. 
•  Continuaremos co noso sistema planetario, o sistema solar, describindo as características do Sol como estrela e os planetas e satélites que o compoñen. 
•  Seguidamente trataranse os movementos da Terra e as súas consecuencias. 
•  A estes contidos sucédelle a descrición dalgunhas das características da Terra, así como das partes que a compoñen.
•  Recordaremos e afondaremos no estudo do plano e os mapas como instrumentos para representar a realidade considerando os diferentes elementos destes e os seus 

tipos. 
•  Partindo das dúas formas de representar a Terra tratadas en cursos anteriores, mapamundi ou planisferio e globo terráqueo, analizaranse os elementos que neles se 

distinguen. 
•  A continuación, aprenderemos a utilizar as coordenadas xeográficas para localizar calquera punto na superficie terrestre. 
•  Interpretaremos o significado da escala dos mapas e trataremos os dous tipos en que se pode presentar este elemento.
•  Nas últimas páxinas desenvolveranse dúas tarefas competenciais co fin de adquirir o logro das competencias básicas en relación aos contidos tratados ao longo da 

unidade, así como un repaso da unidade para afianzar estes. 

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.
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

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...

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.s

 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 de Ciencias Sociais.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos textos escritos. Entende o enunciado das actividades e exercicios sen necesidade de 
axuda.

Expresar oralmente, de forma ordenada e 
clara, calquera tipo de información.

Explica e expresa opinións e informacións no contexto da aula. 
Interpreta de forma oral un plano ou un mapa.

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

Redacción dun informe sobre as mareas vivas. 

Manexar elementos de comunicación non 
verbal, ou en diferentes rexistros, nas 
diversas situacións comunicativas. 

Utiliza o código lingüístico para expresar e interpretar mapas e planos. 

Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía.

Interactuar co contorno de xeito 
respectuoso. 

Desenvolve e recoñece actitudes favorables para a conservación e 
mantemento do planeta Terra. 

Identificar e manipular con precisión 
elementos matemáticos (números, datos, 
distancias, porcentaxes...) en situacións 
cotiás. 

Utiliza datos numéricos, algoritmos matemáticos, porcentaxes..., para 
resolver problemas relacionados co sistema solar e o planeta Terra.
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Aplicar métodos científicos rigorosos para 
mellorar a comprensión da realidade 
circundante.

Cálculo de escala e manexo de fuso horario.

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a busca de 
información. 

Encontra información adecuada para resolver as diferentes actividades 
propostas. 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Utiliza Internet para buscar información e outros recursos de 
aprendizaxes. 

Aprender a aprender. Planificar recursos necesarios e pasos a 
realizar no proceso de aprendizaxe.

Segue os pasos establecidos para a resolución de problemas da vida 
cotiá e para organizar información 
dada. 

Intelixencias múltiples:
Desenvolver as distintas intelixencias 
múltiples.

Representa ideas e conceptos en esquemas ou gráficos simples.

Competencias sociais e cívicas. Coñecer e aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto da escola. 

Compórtase acorde ás normas establecidas en traballos cooperativos e 
grupais.

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

Resolve conflitos e situacións problemáticas a través do diálogo acorde a 
unhas normas establecidas. 

Intelixencias múltiples: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Esfórzase e persevera na súa aprendizaxe: atende, participa e realiza as 
actividades con interese.

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

Identifica os seus erros na tarefa.

Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo.

Colabora e participa activamente nas tarefas grupais. 

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

É consciente da necesidade de establecer relacións de respecto e 
solidariedade con persoas doutras culturas que conviven no seu ámbito 
inmediato. 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.

Realiza o traballo con pulcritude.

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 2. O CLIMA. 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  

•  Diferenciar entre tempo atmosférico e 
clima. 

•  O tempo atmosférico e o clima. 
Elementos do clima: temperatura, 
presión atmosférica, humidade do aire, 
vento e precipitacións. 

  1.  Diferenciar entre tempo atmosférico 
e clima. 

  1.1.  Explica a diferenza entre clima e tempo 
atmosférico. 

  1.2.  Identifica os instrumentos que miden 
cada un dos elementos climáticos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

•  Definir os factores que determinan o 
clima na Terra e as súas características. 
•  Identificar os elementos e factores que 
inflúen no clima, explicando como actúan 
nel adquirindo unha idea básica de clima 
e dos factores que o determinan. 

•  Os factores climáticos: proximidade 
ao ecuador ou aos polos, influencia do 
mar, relevo. 

  2.  Identificar os elementos e factores 
que inflúen no clima, explicando 
como actúan nel adquirindo unha 
idea básica de clima e dos factores 
que o determinan. 

  2.1.  Define clima e nomea os factores que o 
determinan. 

  2.2.  Identifica e comprende como actúan os 
factores principais do clima. 

CCL, 
CMCT, 
 

•  Localizar as grandes zonas climáticas 
da Terra e identificar algunhas 
características básicas destas. 

•  As grandes zonas climáticas da 
Terra: zona de climas cálidos, zona de 
climas temperados, zona de climas 
fríos. 

  3.  Identificar algunhas características 
básicas das diferentes zonas 
climáticas da Terra e localizalas 
nun mapamundi. 

  3.1.  Identifica algunhas características 
básicas das diferentes zonas climáticas 
da Terra. 

  3.2.  Describe, coñece e localiza as tres 
grandes zonas climáticas da Terra. 

CCL, 
CAA, 
SIEP 

•  Definir, elaborar e interpretar un 
climograma dun lugar e deducir o tipo do 
clima dese lugar a partir deste.  

•  O climograma: elaboración e 
interpretación. 

  4.  Interpretar un climograma e deducir 
o tipo do clima dun lugar a partir 
deste.  

  4.1.  Define, elabora e interpreta un 
climograma dun lugar e deduce o tipo 
do clima ao que pertence. 

  4.2.  Identifica a importancia que ten o clima 
na vida. 

CCL, 
CMCT, 
CSEC, 
CEC 

•  Definir e describir as principais 
características do clima oceánico, 
identificar a vexetación típica do clima 
oceánico e a súa distribución xeográfica 
en España. 

•  Os climas de España: o clima 
oceánico: características, vexetación. 

  5.  Describir as principais 
características do clima oceánico, 
identificando a súa vexetación 
típica e a súa distribución 
xeográfica en España. 

 

  5.1.  Describe as características do clima 
oceánico, temperaturas e 
precipitacións, e a súa distribución. 

  5.2.  Identifica a variedade da vexetación do 
clima oceánico en España. 

CCL, 
CAA 

•  Definir e describir as principais 
características do clima continental, 
identificar a vexetación típica do clima 
continental e a súa distribución xeográfica 
en España. 

•  O clima continental en España: 
características xerais e vexetación; o 
clima continental-mediterráneo. 

  6.  Describir as principais 
características do clima continental, 
identificando a súa vexetación 
típica e a súa distribución 
xeográfica en España.  

  6.1.  Describe as características do clima 
continental, temperaturas e 
precipitacións e a súa distribución. 

  6.2.  Identifica a variedade da vexetación do 
clima continental en España. 

  6.3.  Describe as características do clima 
continental-mediterráneo, a súa 
vexetación e distribución. 

CCL, 
CAA 

•  Definir e describir as principais 
características do clima mediterráneo, 
identificar a vexetación típica do clima 
mediterráneo e a súa distribución 
xeográfica en España. 

•  O clima mediterráneo en España: 
características xerais e vexetación. 

  7.  Describir as principais 
características do clima 
mediterráneo, identificando a súa 
vexetación típica e a súa 
distribución xeográfica en España. 

  7.1.  Describe as características do clima 
mediterráneo, temperaturas e 
precipitacións, e a súa distribución. 

  7.2.  Identifica a variedade da vexetación do 
clima mediterráneo en España. 

CCL, 
CAA 

•  Definir e describir as principais 
características do clima montaña, 
identificar a vexetación típica do clima de 
montaña e a súa distribución xeográfica 
en España. 

•  O clima de montaña en España: 
características xerais e vexetación. 

  8.  Describir as principais 
características do clima de 
montaña, identificando a súa 
vexetación típica e a súa 
distribución xeográfica en España. 

  8.1.  Describe as características do clima de 
montaña, temperaturas e precipitacións, 
e a súa distribución. 

  8.2.  Identifica a variedade da vexetación do 
clima de montaña en España. 

CCL, 
CAA 
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•  Definir e describir as principais 
características do clima subtropical, 
identificar a vexetación típica do clima 
subtropical e a súa distribución xeográfica 
en España. 

•  O clima subtropical en España: o 
clima das illas Canarias: 
características xerais e vexetación. 

  9.  Describir as características do clima 
subtropical, identificando a súa 
vexetación típica e a súa 
distribución xeográfica en España. 

  9.1.  Describe as características do clima 
subtropical, temperaturas e 
precipitacións, e a súa distribución.  

  9.2.  Identifica a variedade da vexetación do 
clima subtropical en España. 

CCL, 
CAA 

•  Definir e describir as variantes do clima 
oceánico de Galicia, identificar a 
vexetación típica de cada unha e a súa 
distribución xeográfica. 

•  Os climas de Galicia: características 
e vexetación. 

  10.  Describir as variantes do clima 
oceánico de Galicia, identificar a 
vexetación típica de cada unha e a 
súa distribución xeográfica. 

  10.1.  Describe as variantes do clima 
oceánico de Galicia, temperaturas e 
precipitacións, e a súa distribución. 

CCL, 
CAA 

•  Explicar as consecuencias que teñen as 
nosas accións cotiás sobre o medio e que 
poden impedir o freo do cambio climático 
e, polo tanto, afectar o noso futuro. 

•  As consecuencias das nosas 
accións cotiás sobre o medio e a 
súa relación co cambio climático. A 
protección do medio como forma de 
protexer o noso futuro. 

  11.  Explicar as consecuencias que 
teñen as nosas accións cotiás 
sobre o medio e que poden 
impedir o freo do cambio climático 
e, polo tanto, afectar o noso futuro. 

  11.1.  Investiga sobre o efecto invernadoiro, 
desenvolvendo un pensamento crítico e 
poñendo en práctica as súas 
habilidades comunicativas. 

  11.2.  Recoñece e é consciente dos efectos 
do cambio climático e as accións 
necesarias para combatelo. 

  11.3.  Valora a idea de que protexendo o 
medio protexemos o noso futuro. 

CCL, 
CMCT, 
CSEC, 
CEC 

UNIDADE 2. O CLIMA. 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

O clima. 
Descrición da unidade 
En cursos anteriores realizouse unha aproximación aos conceptos de tempo atmosférico e clima. Ao longo das páxinas desta segunda unidade didáctica 
afondaranse, entre outros aspectos, nos elementos e factores que determinan o clima, tendo en conta a secuencia didáctica que suxire un eixe condutor sobre 
o que fundamentar o proceso de ensino e aprendizaxe:  
•  Comezaremos recordando a diferenza existente entre tempo atmosférico e clima, para seguidamente introducir os elementos e factores que determinan o 

clima dun lugar.  
•  A continuación, estudaranse as grandes zonas climáticas da Terra en función da incidencia dos raios solares sobre o ecuador e a inclinación sobre o eixe da 

Terra.  
•  Fixados os coñecementos sobre os elementos e os factores que determinan o clima, estase en disposición de elaborar e interpretar un climograma como 

elemento de análise para coñecer o clima dunha zona determinada.  
•  Estudaremos as características e vexetación dos climas de España, tendo en conta a súa localización e desenvolvendo a seguinte orde: oceánico, 

continental, mediterráneo, clima de montaña e clima subtropical. 
•  Estudaremos as características e vexetación dos climas de Galicia, tendo en conta a súa localización e desenvolvendo a seguinte orde: oceánico de litoral, 

oceánico de interior e oceánico de montaña. 
•  Nas últimas páxinas desenvolveranse dúas tarefas competenciais co fin de adquirir o logro das competencias básicas en relación aos contidos tratados ao 

longo da unidade, así como un repaso desta para afianzar os devanditos contidos. 

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. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

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... 

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 de Ciencias Sociais. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO 

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Entende o enunciado das actividades e exercicios sen necesidade de 
axuda. 

Expresar oralmente, de forma ordenada 
e clara, calquera tipo de información. 

Interpreta oralmente os factores que inflúen nun clima determinado.  

Captar o sentido das expresións orais: 
ordes, explicacións, indicacións... 

Comprende a información dada por parte do docente e dos seus 
compañeiros. 

Manexar elementos de comunicación 
non verbal, ou en diferentes rexistros, 
nas diversas situacións comunicativas. 

Utiliza o código lingüístico para expresar e interpretar mapas 
climáticos e climogramas.  

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Interactuar co contorno de xeito 
respectuoso.  

Desenvolve e recoñece actitudes de conservación do planeta 
relacionadas co cambio climático. 

Aplicar métodos científicos rigorosos 
para mellorar a comprensión da 
realidade circundante.  

Elaboración de climogramas e comprensión e uso de instrumentos de 
medida relacionados co tempo atmosférico. 
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Identificar e manipular con precisión 
elementos matemáticos (números, táboa 
de datos, unidades de medida...) en 
situacións cotiás.  

Utiliza datos numéricos, táboas de datos, gráficos..., no deseño e 
interpretación de climogramas.  

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a busca 
de información.  

Encontra información adecuada para resolver as diferentes 
actividades propostas.  

Comprender as mensaxes elaboradas 
que veñen dos medios de comunicación. 

Interpreta con corrección a información extraída de Internet.  

Aprender a aprender. 

Planificar recursos necesarios e pasos a 
realizar no proceso de aprendizaxe. 

Segue os pasos establecidos para a resolución de problemas da vida 
cotiá e para organizar información dada.  

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples. 

Representa ideas e conceptos en esquemas ou gráficos simples. 

Competencias sociais e cívicas. 

Involucrarse ou promover accións cun 
fin social. 

Participación de forma activa na mellora e conservación do planeta 
reducindo os factores que inflúen no cambio climático. 

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

Esfórzase e persevera na súa aprendizaxe: atende, participa e realiza 
as actividades con interese. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

Identifica os seus erros na tarefa. 

Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo. 

Colabora e participa activamente nas tarefas grupais.  

Conciencia e expresións culturais. 

Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución do 
pensamento científico.  

É consciente da necesidade de respectar e valorar o patrimonio 
natural do planeta.  

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

Realiza o traballo con pulcritude. 

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.  AS PAISAXES 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  
•  Situar a Meseta e describir as súas 
características xerais e os principais 
elementos do relevo da Meseta. 

•  O relevo do interior peninsular (I): a 
Meseta e os seus sistemas montañosos 

  1.  Describir e explicar as características 
xerais do relevo de España. 

  1.1.  Describe as características máis 
destacadas do relevo de España e 
explica as súas unidades 
fundamentais. 

CCL, 
CAA, 
CEC 

•  Describir os principais elementos do 
relevo que bordean a Meseta e situar as 
súas depresións exteriores. 

•  O relevo do interior peninsular (II): os 
sistemas montañosos exteriores á 
Meseta 

•  Coñecer as características das costas 
españolas, a súa localización e as 
diferenzas existentes entre elas, así como 
os principais accidentes xeográficos de 
cada unha delas. 
•  Situar e localizar nun mapa físico de 
España as principais unidades do relevo 
dos seus arquipélagos. 

•  O relevo costeiro: as costas da 
península ibérica e o relevo de Baleares 
e Canarias. 

  2.  Coñecer as características de cada 
unha das costas españolas e a súa 
localización, así como as diferenzas 
existentes entre elas. 

  2.1.  Identifica e localiza as costas 
españolas e as características de 
cada unha delas. 

  2.2.  Recoñece e sitúa os principais 
accidentes xeográficos das costas 
peninsulares españolas. 

  2.3.  Sitúa e recoñece nun mapa o relevo 
e as costas de Baleares e de 
Canarias. 

CCL, 
CAA, 
CD, 
CEC 

•  Describir os principais elementos do 
relevo de Galicia. 

•  O relevo de interior e de costa de 
Galicia. 

  3.  Explicar e describir os sistemas 
montañosos, as chairas e as costas 
de Galicia. 

  3.1.  Explica cada un dos tres conxuntos 
montañosos do Macizo Galaico. 

  3.2.  Coñece os cinco tramos da costa 
galega e os seus accidentes máis 
importantes. 

CCL, 
CAA, 
CEC 

•  Coñecer os principais elementos e 
características dos ríos españois así como 
os factores que os determinan atendendo á 
vertente onde se encontren.  

•  A hidroloxía de España. 
Características dos ríos españois. 
Vertentes cantábrica, atlántica e 
mediterránea. 

  4.  Describir as características dos ríos 
españois e os factores que os 
determinan atendendo á vertente 
onde se encontren. 

  4.1.  Describe as características dos ríos 
españois. 

  4.2.  Coñece os ríos principais das tres 
vertentes peninsulares. 

CCL, 
CAA, 
CEC 

•  Coñecer as principais características dos 
ríos galegos e a situación dos máis 
importantes. 

•  Características e vertentes dos ríos 
de Galicia. 

 

  5.  Coñecer as características e as 
vertentes dos ríos galegos. 

  5.1.  Coñece as características e as 
vertentes dos ríos de Galicia. 

CCL, 
CAA 

•  Explicar a influencia do 
comportamento humano no medio natural, 

identificando o uso sostible dos recursos 
hídricos propoñendo unha serie de 
medidas para solucionalo. 

 Conservación do medio natural.   6.  Explicar a influencia do 
comportamento humano no medio 
natural, identificando o uso sostible 
dos recursos hídricos. 

  6.1.  Recoñece a influencia do 
comportamento humano no medio 
natural e nomea medidas para 
conservar os recursos hídricos. 

CCL, 
CMCT, 
CSEC, 
CEC 

 
 

  7.  Utilizar con rigor e precisión o 
vocabulario adquirido sobre o relevo 
e a hidroloxía. 

  7.1.  Adopta un vocabulario técnico 
adecuado á súa idade relacionado 
co relevo e a hidroloxía. 

CCL, 
CAA 

UNIDADE 3.  AS PAISAXES 

DESCRICIÓN  DA UNIDADE 

As paisaxes. 
Descrición da unidade 
A presente unidade didáctica ten como obxecto de estudo afondar nos contidos tratados en niveis anteriores, concretamente aqueles que versan sobre o 
relevo de interior e de costa de España e de Galicia. Os devanditos contidos trataranse seguindo a seguinte secuencia didáctica, que é a que se suxire para ter 
un eixe condutor sobre o que fundamentar o proceso de ensino-aprendizaxe:  
•  Iniciarase a unidade didáctica coa localización e límites de España, para despois dar unha visión xenérica das características xerais do relevo desta.  
•  Seguidamente, analizaremos e desenvolveremos a paisaxe de interior da península ibérica centrando a atención na Meseta e os seus sistemas montañosos, 

os sistemas que a bordean, os sistemas montañosos exteriores a ela e as dúas depresións exteriores á Meseta.  
•  A continuación seguiremos co estudo das costas da península ibérica: cantábrica, atlántica galega, atlántica andaluza, mediterránea andaluza, mediterránea 

do leste e as costas de Ceuta e Melilla. Despois, continuaremos co relevo das illas Baleares e Canarias. E finalmente, o relevo galego será o noso foco de 
atención.  
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UNIDADE 3.  AS PAISAXES 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  
•  Un segundo bloque de estudo tratará sobre os ríos de España e de Galicia. Previamente teranse repasado os elementos e características xerais dos ríos.  
•  Nas últimas páxinas desenvolveranse dúas tarefas competenciais co fin de adquirir o logro das competencias básicas en relación aos contidos tratados ao 

longo da unidade, así como un repaso desta para afianzar os devanditos contidos. 

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 

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. 

 

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.  
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UNIDADE 3.  AS PAISAXES 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso. 
 Lecturas de Ciencias Sociais. 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO 

Comunicación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
escritos. 

Lectura comprensiva do texto «Salvemos a serra!» así como dos 
diferentes contidos, tarefas e actividades desenvolvidas na unidade, 
de forma individual e colectiva. 

Expresar oralmente, de forma ordenada 
e clara, calquera tipo de información. 

Interpretación de mapas físicos sobre o relevo de España e de 
Galicia.  

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

Realización das tarefas e actividades propostas.  

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Interactuar co contorno de xeito 
respectuoso.  

Desenvolve e recoñece actitudes favorables para a conservación e 
mantemento do relevo e a paisaxe.  

Identificar e manipular con precisión 
elementos matemáticos (números, 
datos, distancias, porcentaxes...) en 
situacións cotiás.  

Utiliza datos numéricos, algoritmos matemáticos, porcentaxes… para 
resolver problemas relacionados co relevo de España. 

Competencia dixital. 

Empregar distintas fontes para a busca 
de información.  

Encontra información adecuada para resolver as diferentes 
actividades propostas.  

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción do coñecemento.  

Utiliza Internet para buscar información e outros recursos de 
aprendizaxe.  

Aprender a aprender. 

Planificar recursos necesarios e pasos a 
realizar no proceso de aprendizaxe. 

Segue os pasos establecidos para a resolución de problemas da vida 
cotiá e para organizar información dada.  

Intelixencias múltiples: 
Desenvolver as distintas intelixencias 
múltiples. 

Representa ideas e conceptos en esquemas ou gráficos simples. 

Competencias sociais e cívicas. 

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

Compórtase acorde ás normas establecidas en traballos cooperativos 
e grupais. 

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

Resolve conflitos e situacións problemáticas a través do diálogo 
acorde a unhas normas establecidas.  

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 

Ser constante no traballo superando as 
dificultades. 

Identifica os seus erros na tarefa. 

Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo. 

Colabora e participa activamente nas tarefas grupais.  

Conciencia e expresións culturais. 

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

É consciente da necesidade de establecer relacións de respecto e 
solidariedade con persoas doutras culturas que conviven no seu 
ámbito inmediato.  

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

Realiza o traballo con pulcritude. 

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.  A POBOACIÓN E A ORGANIZACIÓN POLÍTICA.

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS
•  Coñecer como se estuda a poboación e 
como se contabiliza.
•  Definir conceptos poboacionais que se 
utilizan para o estudo da poboación.
•  Coñecer o crecemento natural e o 
crecemento real da poboación española e 
galega. 
•  Explicar a distribución e a evolución 
demográfica española e galega 
representándoas con distintas formas de 
gráficos.
•  Clasificar a poboación española en 
relación co traballo.

•  A poboación de España (I): a 
natalidade e a mortalidade, a emigración
e a inmigración.

  1.  Definir conceptos poboacionais que 
se utilizan para o estudo da 
poboación.

  1.1.  Define natalidade e mortalidade, 
crecemento natural e crecemento 
real.

CCL,
CSEC,
SIEP

•  A poboación española (II): a 
distribución da poboación, a poboación 
e as migracións, a poboación e o 
traballo.

  2.  Coñecer a poboación total de 
España, o seu crecemento natural e
o seu crecemento real, e a súa 
distribución.

  2.1.  Coñece a poboación total de 
España, o seu crecemento natural 
e o seu crecemento real.

  2.2.  Describe a distribución xeográfica da
poboación española.

  2.3.  Coñece os movementos migratorios 
de España.

  2.4.  Clasifica a poboación española en 
relación co traballo, distinguindo 
entre poboación activa e poboación
non activa.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSEC,
CD

•  A poboación en Galicia: unha 
distribución desigual, con escaso 
crecemento, elevada emigración e 
envellecida.

  3.  Coñecer a poboación total de Galicia,
e as súas características principais.

  3.1.  Coñece a poboación total de Galicia,
o seu crecemento natural e o seu 
crecemento real.

  3.2.  Describe a distribución xeográfica da
poboación galega.

CCL,
CMCT,
CAA,
CSEC,
CD

•  Definir como é a composición e 
organización territorial de España.

•  A organización territorial de España: 
os municipios, as provincias e as 
comunidades autónomas.

  4.  Definir como é a composición e 
organización territorial de España.

   4.1.  Define a organización do territorio 
español.

  4.2.  Describe a formación dos 
municipios.

  4.3.  Describe e identifica as provincias e 
as comunidades autónomas.

CCL,
CMCT,
CD

•  Explicar a importancia da constitución 
para o funcionamento do Estado español. 

 A Constitución española.   5.  Explicar a importancia da 
constitución para o funcionamento 
do Estado español.

  5.1.  Identifica os principios democráticos 
máis importantes establecidos na 
constitución.

CAA,
CMCT,
CSEC,
CEC

•  Explicar a división de poderes do Estado 
e as institucións que se encargan destes, 
así como as súas atribucións como 
garantías que son recollidas na 
constitución.

•  O goberno de España: a constitución, 
o xefe de Estado, o goberno central, a 
cortes xerais e os tribunais de xustiza. 

  6.  Comprender a división de poderes do
Estado e as institucións que se 
encargan destes, así como as 
atribucións recollidas na constitución
para cada un deles.

  6.1.  Identifica o poder executivo, o 
goberno central, e explica a súa 
composición e o seu labor.

  6.2.  Identifica o poder lexislativo, as 
cortes xerais e as cámaras que a 
compoñen, e explica a súa función 
e organización.

  6.3.  Coñece as funcións dos xuíces e 
maxistrados que compoñen os 
tribunais de xustiza, o poder 
xudicial.

CSEC,
CEC,
CMCT

•  Coñecer as institucións de goberno dos 
municipios e das comunidades autónomas,
así como as súas funcións e atribucións 
respectivas.

•  Os gobernos municipal e autonómico: 
o goberno municipal e o goberno 
autonómico.

  7.  Coñecer as institucións de goberno 
dos municipios, das provincias e das
comunidades autónomas e as súas 
atribucións.

  7.1.  Coñece os municipios, o goberno 
municipal e os concellos.

  7.2.  Coñece as provincias e as súas 
deputacións.

  7.3.  Coñece as comunidades 
autónomas, o estatuto de 
autonomía e as institucións de 
goberno da comunidade.

CSEC,
CEC,
CMCT
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•  Traballar con datos reais de poboación e 
facer e interpretar pirámides de poboación.

•  A representación da poboación, 
gráficos e pirámides.

  8.  Representar e interpretar a 
poboación en diversos gráficos e en 
pirámides.

  8.1.  Representa a poboación en gráficos 
de columnas e circulares e 
pirámides.

CSEC,
CEC,
CMCT,
CD

•  Desenvolver estratexias de respecto á 
diversidade humana e cultural da 
poboación española.

  9.  Respectar a diversidade humana e 
cultural da poboación española.

  9.1.  Recoñece a diversidade cultural e 
humana da poboación e mostra 
unha posición activa de respecto. 

CSEC,
CEC,
CMCT

UNIDADE 4.  A POBOACIÓN E A ORGANIZACIÓN POLÍTICA.

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

A poboación e a organización política.
Descrición da unidade
Nesta unidade didáctica estudaremos a poboación e a organización territorial e política en España e en Galicia.
•  Poderemos observar a evolución da poboación de España e de Galicia nos últimos anos, así como o seu crecemento.
•  Afondaremos en conceptos relacionados co tema traballado como natalidade, mortalidade, crecemento natural e real, migracións, etc., e traballaremos sobre

datos estatísticos reais relacionados coa poboación.
•  Así mesmo, ofrecerase ao noso alumnado unha análise da poboación nas diferentes comunidades autónomas e os cambios producidos nelas nos últimos 

anos que se relaciona co aumento ou descenso da poboación.
•  A unidade didáctica tamén se centrará no estudo da distribución da poboación en España, as migracións e a clasificación da poboación con respecto ao 

traballo.
•  Estudarase a figura do concello dentro dun municipio, así como a súa organización e servizos que ofrece e xestiona.
•  Identificaremos os organismos que forman o goberno de España. Tomando como punto de partida a constitución, analizaranse diferentes figuras e 

organismos como o xefe do Estado, o goberno central, as cortes xerais e os tribunais de xustiza.
•  Coñeceremos o funcionamento dos gobernos autonómicos e municipais, centrándonos no estatuto de autonomía como lei máis importante de cada 

comunidade autónoma e na organización política e económica das comunidades.

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
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
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 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...

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 de Ciencias Sociais.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 
Expresar oralmente, de xeito ordenado e
claro, calquera tipo de información.

Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados 
coa organización de España e de Galicia, manifestando a 
comprensión de textos orais e escritos.

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía.

Identificar e manipular con precisión 
elementos matemáticos (números, 
datos, elementos xeométricos...) en 
situacións cotiás.

Resolve problemas matemáticos aplicados á vida cotiá relacionados 
coa poboación. Calcula a de densidade de poboación. Interpreta 
gráficas, escalas e táboas.

Competencia dixital.

Empregar distintas fontes para a busca 
de información. 
Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.

Utiliza as TIC para a busca de información nas actividades 
consideradas e elaboración de traballos (pirámides de poboación, 
censos, enquisas...).

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

Utiliza mapas conceptuais, resumos, táboas, recursos dixitais... como 
estratexia para mellorar a aprendizaxe dos contidos da unidade.

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples.

Ten capacidade para presentar ideas visualmente, crear imaxes 
mentais, percibir detalles visuais, debuxar e confeccionar esquemas 
mentais.
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Competencias sociais e cívicas.

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

Participa en diálogos e debates sobre a necesidade de respectar as 
normas e aos demais.

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

Esfórzase e persevera na súa aprendizaxe: atende, participa e realiza 
as actividades con interese.

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor.

Sentido da iniciativa e espírito 
emprendedor.

Ser constante no traballo superando as dificultades.

Conciencia e expresións culturais. Conciencia e expresións culturais. Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

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.  AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS
•  Describir que é o sector primario e 
explicar as diversas actividades deste 
sector. 

•  O sector primario: a agricultura, a 
gandería, pesca, a explotación forestal.

  1.  Describir que é o sector primario.   1.1.  Describe e explica que é 
o sector primario.

CCL,
CAA

  2.  Describir e explicar as diversas 
actividades do sector primario. 

  2.1.  Describe e explica a agricultura de 
secaño e a agricultura 
de regadío.

  2.2.  Explica que é a gandería 
e distingue diversos tipos 
de gandería.

  2.3.  Describe que é a pesca e distingue 
entre pesca de altura e pesca de 
baixura.

  2.4.  Explica que é a explotación forestal.

CCL,
CAA

•  Describir e explicar as actividades do 
sector secundario.

•  O sector secundario: a minería, as 
fontes de enerxía, as actividades 
industriais.

  3.  Describir e explicar as actividades do
sector secundario.

  3.1.  Describe que é o sector secundario 
e para que serve.

  3.2.  Describe que é a minería 
e distingue entre minas 
subterráneas e minas a ceo aberto.

  3.3.  Describe e distingue entre fontes de 
enerxía tradicionais ou non 
renovables 
e fontes de enerxías alternativas ou
renovables.

  3.4.  Describe as principais industrias de 
España e Galicia distinguindo entre
industrias de base, de bens de 
equipo 
e de bens de consumo.

CCL,
CAA,
SIEP

•  Describir e explicar as actividades do 
sector terciario. 

•  O sector terciario: o comercio, o 
transporte e o turismo.

  4.  Describir e explicar as actividades do
sector terciario.

  4.1.  Describe e explica que é 
o sector terciario.

  4.2.  Describe e explica a actividade 
comercial.

  4.3.  Explica e diferenza entre comercio 
interior e exterior.

  4.4.  Describe que é o transporte.
  4.5.  Explica e diferenza entre transporte 

terrestre, marítimo e aéreo.
  4.6.  Describe e explica que é 

o turismo.
  4.7.  Describe os diversos tipos 

ou actividades do turismo segundo 
o destino elixido 
polos turistas.

CCL,
CAA,
SIEP

•  Analizar como coidar das nosas augas e 
bosques.

•  O coidado das nosas augas e 
bosques.

  5.  Analizar como coidar das nosas 
augas e bosques.

  5.1.  Analiza e elabora diversas formas de
contribuír ao coidado das augas e 
dos bosques.

CMCT,
CSEC



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  CIENCIAS  SOCIAIS.  5º CURSO.  
UNIDADE 5.  AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS
•  Describir e analizar un proceso industrial 

cun exemplo tipo. 
•  Un proceso industrial.   6.  Describir e analizar un proceso 

industrial cun exemplo tipo.
  6.1.  Entende que todo proceso industrial 

necesita dunha materia prima.
  6.2.  Identifica os distintos pasos do 

proceso de elaboración dun ben de
consumo.

CMCT,
CSEC,
CAA

UNIDADE 5.  AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

DESCRICIÓN  DA UNIDADE

As actividades económicas.
Descrición da unidade
Nesta unidade didáctica estudaremos os sectores económicos en España e en Galicia (concretamente ocuparémonos dos sectores primario, secundario e 
terciario), as súas actividades e o índice de ocupación neles:
•  Afondaremos en conceptos relacionados co tema traballado e as actividades económicas como agricultura, gandería, pesca, explotación forestal, minería, 

enerxías renovables, comercio, transportes, turismo, etc. 
•  Así mesmo, ofrecerase ao noso alumnado unha análise da poboación en relación á ocupación nos diferentes sectores económicos.
•  Analizaranse as principais actividades ás que se dedica cada sector. Sector primario: agricultura, gandería, pesca e explotación forestal. Sector secundario: 

minería, produción de enerxía, construción e actividades industriais. Sector terciario: comercio, transporte e turismo, así como outros servizos propios do 
sector terciario como a educación, a sanidade, os medios de comunicación, outros servizos públicos...

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
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
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 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 trabajos puntuales 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 de Ciencias Sociais.
CONTIDOS TRANSVERSAIS COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 

Utilizar os coñecementos sobre a lingua 
para buscar información e ler textos en 
calquera situación.

Usa diferentes medios de información para ampliar vocabulario: libro 
de texto, dicionario, ordenador...

Aplicar os coñecementos matemáticos 
para a resolución de situacións 
problemáticas en contextos reais e en 
calquera materia.

Resolve problemas matemáticos aplicados á vida cotiá relacionados 
coas actividades do sector primario e do sector secundario.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.
Manexar ferramentas dixitais para a 
construción do coñecemento.

Realiza actividades interactivas vinculadas 
á unidade.

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía.

Xestionar os recursos e as motivacións 
persoais en favor da aprendizaxe.

Desenvolve a capacidade para planificación e desenvolver 
as tarefas.

Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Desenvolve a capacidade para entender a propia vida mellor e para 
desenvolverse eficazmente na vida.

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

Toma conciencia e pon en práctica normas de seguridade no traballo.
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Educación en valores: Aprender a 
comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores.

Participa en diálogos e debates sobre a necesidade de respectar as 
normas de convivencia.

Aprender a aprender.

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos.
Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas.

Participa de xeito activo 
e comprometido nas actividades de clase en xeral e no 
desenvolvemento 
de técnicas cooperativas e colaboradoras especialmente.

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.

Usa técnicas e materiais diferentes e creativos para a execución de 
traballos colectivos e individuais.

Competencias sociais e cívicas.

Utilizar os coñecementos sobre a lingua 
para buscar información e ler textos en 
calquera situación.

Usa diferentes medios de información para ampliar vocabulario: libro 
de texto, dicionario, ordenador...

Aplicar os coñecementos matemáticos 
para a resolución de situacións 
problemáticas en contextos reais e en 
calquera materia.

Resolve problemas matemáticos aplicados á vida cotiá relacionados 
coas actividades do sector primario e do sector secundario.

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor.

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade.
Manexar ferramentas dixitais para a 
construción do coñecemento.

Realiza actividades interactivas vinculadas 
á unidade.

Xestionar os recursos e as motivacións 
persoais en favor da aprendizaxe.

Desenvolve a capacidade para planificación e desenvolver 
as tarefas.

Conciencia e expresións culturais.

Intelixencias múltiples: Desenvolver as 
distintas intelixencias múltiples.

Desenvolve a capacidade para entender a propia vida mellor e para 
desenvolverse eficazmente na vida.

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

Toma conciencia e pon en práctica normas de seguridade no traballo.

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.  A IDADE MEDIA E A IDADE MODERNA.

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES APR. COMPETENCIAS
 Situar o período da Idade Media no tempo e nos 

seus feitos principais.
Características xerais da Idade Media.   1.  Situar o período da Idade Media no

tempo e nos seus feitos 
principais.

  1.1.  Define o período da Idade 
Media no tempo e nos seus 
feitos principais.

CCL,
CAA

•  Ver as invasións bárbaras en España tras a caída do
imperio romano como o inicio da Idade Media. 

•  As invasións xermánicas e o reino 
visigodo: os pobos xermánicos e a caída
do imperio romano

  2.  Valorar a importancia da chegada 
dos pobos bárbaros ao imperio 
romano de Occidente na 
conformación dos estados 
europeos. 

  2.1.  Valora a importancia da 
chegada dos pobos bárbaros 
na conformación dos estados 
europeos.

  2.2.  Coñece a importancia do pobo 
visigodo na conformación 
política de España.

CMCT,
CEC,
CAA

•  Observar a chegada dos musulmáns como o inicio 
dunha nova época para España, analizar a 
constitución de al-Ándalus, a súa evolución e a vida 
cotiá. 

•  Al-Ándalus: Mahoma e o islam   3.  Coñecer o nacemento do islam e 
os seus preceptos e a figura de 
Mahoma.

  3.1.  Coñece a figura de Mahoma e 
o nacemento do islamismo e 
os seus preceptos relixiosos.

CEC,
CAA

  4.  Describir as etapas históricas máis 
importantes de al-Ándalus, e 
coñecer a vida de al-Ándalus e o 
seu legado científico e cultural.

  4.1.  Describe as etapas históricas 
de al-Ándalus, emirato 
dependente, emirato 
independente, califato de 
Córdoba, reinos de Taifas.

  4.2.  Coñece a vida en al-Ándalus, e 
a contribución científica e 
cultural.

CCL,
CEC,
CSEC

•  Estudar o proceso de formación dos reinos cristiáns 
e o período da Reconquista, como unha época durante
a cal os reinos cristiáns se van conformando no seu 
avance conquistador cara ao sur.

•  Os reinos cristiáns peninsulares: orixe 
e proceso de formación; a Reconquista; 
a organización social; a reaparición das 
cidades.

  5.  Coñecer a orixe e formación dos 
primeiros reinos cristiáns 
peninsulares.

  5.1.  Coñece a orixe e o proceso de 
formación dos primeiros 
reinos cristiáns peninsulares.

CEC,
CSEC,
CAA

  6.  Coñecer o período da Reconquista
e a ampliación territorial dos 
reinos cristiáns.

  6.1.  Coñece o proceso de 
formación territorial dos 
reinos de Castela e de León, 
e da Coroa de Aragón. 

CEC,
CSEC,
CAA

•  Analizar a organización social da Idade Media como 
unha sociedade estamental, ver a aparición das 
cidades e a incipiente burguesía que as habitaba. 

•  Coñecer as manifestacións artísticas medievais, 
diferenciando entre románico e gótico.

•  Analizar o Camiño de Santiago como un fenómeno 
que serviu de aglutinante e catalizador dos distintos 
grupos sociais e de trasmisión de novas ideas.

•  A Idade Media en Galicia: o Camiño de
Santiago.

•  O Camiño de Santiago: a importancia 
da Ruta Xacobea como entrada e saída 
de novas ideas; o románico e o gótico.

  7.  Coñecer a organización económica
e social dos reinos cristiáns 
peninsulares.

  7.1.  Coñece a organización 
estamental da sociedade 
cristiá peninsular, o auxe dos 
gremios e a reaparición das 
cidades na Idade Media.

CEC,
CSEC,
CAA

  8.  Coñecer os acontecementos máis 
importantes da Idade Media en 
Galicia.

  8.1.  Coñece a importancia do 
Camiño de Santiago como 
eixe de desenvolvemento 
económico das cidades da 
ruta.

CEC,
CSEC,
CAA

  9.  Distinguir os principais elementos 
artísticos que definen a arte 
medieval.

  9.1.  Distingue os principais 
elementos artísticos que 
definen o románico e o 
gótico.

CEC,
CSEC,
CAA,
CD

•  Valorar a convivencia das tres relixións monoteístas 
principais na España medieval.

•  Cristianismo, islam e xudaísmo. 10.  Coñecer a singularidade da 
convivencia dos tres grupos 
relixiosos e sociais de España 
durante a Idade Media.

10.1.  Describe as singularidades das
tres culturas da España 
medieval: musulmá, xudía e 
cristiá.

CEC,
CSEC,
CAA
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•  Dar a coñecer o período do reinado dos Reis 
Católicos e a súa época.
•  Achegarse á historia dos grandes descubrimentos e 
en especial ao de América. 

•  Os Reis Católicos: os grandes 
acontecementos da Idade Moderna

11.  Describir as directrices xerais da 
política dos Reis Católicos e os 
grandes acontecementos da súa 
época.

11.1.  Explica os feitos máis 
relevantes da época dos Reis
Católicos.

11.2.  Describe as causas que 
motivaron as grandes 
expedicións marítimas e o 
descubrimento de América.

CEC,
CSEC,
CAA,

•  Recoñecer o período do reinado de Carlos I e Felipe 
II como un período de formación e consolidación do 
imperio español.

•  O auxe da monarquía: Carlos I e os 
seus problemas internos, os problemas 
exteriores do emperador

12.  Coñecer o período de auxe do 
imperio español durante os 
reinados de Carlos I e Felipe II. 

12.1.  Coñece os problemas 
interiores e exteriores do 
reinado de Carlos I.

12.2.  Coñece os problemas 
interiores e exteriores do 
reinado de Felipe II.

CEC,
CSEC,
CAA

•  Recoñecer o período do reinado de Felipe III, Felipe 
IV e Carlos II como un período de decadencia do 
imperio español.

•  A decadencia do imperio: un século de 
cambios, os reinados dos Austrias 
menores.

13.  Coñecer o período de decadencia 
do imperio español durante os 
reinados de Felipe III, Felipe IV e 
Carlos II.

13.1.  Coñece os cambios que se 
produciron na España do 
século XVII.

13.2.  Coñece os graves problemas 
políticos da monarquía 
española do 
século XVII.

CEC,
CSEC,
CAA

•  O Século de Ouro: a época do 
Renacemento e do Barroco, principais 
estilos e personalidades artísticas 
durante estes períodos. O mundo literario
do Século de Ouro español.

14.  Comprender o esplendor cultural e 
artístico do Século de Ouro 
español.

14.1.  Comprende o Renacemento 
español, e algúns estilos e 
figuras representativas.

14.2.  Comprende o Barroco español,
e algúns estilos e figuras 
representativas

CEC,
CSEC,
CAA

•  Coñecer o cambio de dinastía, os Borbóns, e a figura
de Goya.

•  O século XVII: os Borbóns: a guerra de 
Sucesión; o despotismo ilustrado; 
Francisco de Goya.

15.  Coñecer a época dos primeiros 
Borbones españois.

15.1.  Coñece a guerra de Sucesión 
que instaura a nova dinastía.

15.2.  Coñece a época do 
despotismo ilustrado 
borbónico.

15.3.  Recoñece a figura de Goya e a
súa importancia artística.

CEC,
CSEC,
CAA

•  Coñecer os feitos fundamentais da Idade Moderna 
en Galicia.

•  A Idade Moderna en Galicia.   16.  Coñecer os feitos fundamentais 
da Idade Moderna en Galicia.

16.1.  Coñece algúns 
acontecementos importantes 
da Idade Moderna en Galicia.

CEC,
CSEC,
CAA,
CD

UNIDADE 6.  A IDADE MEDIA E A IDADE MODERNA.

DESCRICIÓN  DA UNIDADE A Idade Media e a Idade Moderna.
Descrición da unidade

Nesta unidade didáctica estudaremos a historia da Idade Media e da Idade Moderna en España e en Galicia.
•  Partiremos desde a presenza dos pobos xermánicos en España tras a caída do imperio romano. 
•  Poderemos observar tamén a chegada dos musulmáns e a constitución de al-Ándalus, a súa evolución e a vida cotiá. 
•  Veremos o proceso de formación dos reinos cristiáns e o período chamado Reconquista, durante o que os reinos cristiáns avanzaron cara ao sur.
•  Centrarémonos na organización social da Idade Media coa sociedade estamental, a aparición das cidades e a incipiente burguesía. 
•  Así mesmo, ofrecerase ao noso alumnado unha análise das manifestacións artísticas medievais, diferenciando entre románico e gótico. 
•  Analizaremos o Camiño de Santiago como fenómeno medieval que serviu de aglutinante e catalizador dos distintos grupos sociais.
•  Afondaremos na convivencia das tres relixións monoteístas principais.
•  Analizaremos o reinado dos Reis Católicos e afondaremos nas fases do descubrimento, colonización e conquista de América.
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•  Poderemos observar a formación, consolidación e posterior derrubamento do imperio español.
•  Así mesmo, ofrecerase ao noso alumnado unha análise das manifestacións artísticas da Idade Moderna, diferenciando entre Renacemento e Barroco. 
•  A unidade didáctica tamén se centrará na importancia do Século de Ouro español, nas artes e nas letras, facendo fincapé na obra universal de Cervantes.

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

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...

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 de Ciencias Sociais.
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CONTIDOS TRANSVERSAIS

COMPETENCIA DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística. 
Comprender o sentido dos textos 
escritos.

Lectura comprensiva do texto «Un brasileiro no castelo de Monterrei», 
así como dos diferentes contidos e tarefas desenvolvidas na unidade, 
de forma individual e colectiva.

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía.

Manexar a linguaxe matemática con 
precisión en calquera contexto.

Resolución de problemas matemáticos aplicados á vida cotiá 
relacionados coas actividades que se levaron a cabo no noso país 
polas distintas culturas medievais e modernas.

Competencia dixital.
Actualizar o uso das novas tecnoloxías 
para mellorar o traballo e facilitar a vida 
diaria. 

Uso e manexo de táboas, gráficos e imaxes para a recollida de 
información relacionada coas culturas cristiá e musulmá.

Aprender a aprender.

Planificar recursos necesarios e pasos a
realizar no proceso de aprendizaxe.

Aplicación dos contidos e aprendizaxes relacionadas coa Idade Media 
e coa Idade Moderna en España e en Galicia.

Intelixencias múltiples: Desenvolve as 
distintas intelixencias múltiples.

Representa ideas e conceptos graficamente.

Competencias sociais e cívicas.

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

Análise de situacións que dan lugar a reflexión. Tolerancia entre 
relixións.

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

Participación en diálogos e debates sobre a necesidade de respectar 
as normas e aos demais.

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

Desenvolvemento de actitudes de colaboración e participación na 
elaboración das tarefas finais e outras actividades. 

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor.

Ser constante no traballo superando as 
dificultades.

Identifica os seus erros na tarefa.

Conciencia e expresións culturais.
Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético.

Realiza o traballo con pulcritude.

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


