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CIENCIAS SOCIAIS  1º E.P. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

     Realizar traballos de investigación que partan do establecemento de 

conxecturas, da observación, experimentación e da toma de conciencia dos 

sentimentos e sensacións como medios básicos para obter información, 

seleccionala, organizala, extraer conclusións e comunicalas sen esquecer a 

introdución ao manexo das TIC para este fin e valorando o esforzo 

realizado. 

    Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e 

experimentación iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e 

indirectas, selecciona a información relevante e a organiza, obtén conclusións 

sinxelas e as comunica. 

    Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando 

a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume 

responsabilidades. 

     Identificar os elementos principais da contorna partindo do máis próximo 

a través da observación e uso das TIC. 

    Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna natural, empregando 

imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC. 

    Describe os elementos básicos da súa contorna máis próxima. 

     Recoñecer as características básicas do aire e a auga observadas e 

experimentadas a través dos sentidos. 

    Describe as características principais do aire e da auga. 

     Recoñecer e valorar a importancia que a auga e o aire teñen para a vida e 

reflexionar sobre a importancia que o uso responsable ten na súa contorna 

máis próxima. 

    Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable destes elementos 

ten na súa contorna máis próxima. 

    Diferenciar entre os elementos naturais e os producidos pola man do home 

existentes na contorna próxima poñendo exemplos. 

    Diferencia entre elementos da paisaxe natural e a construída polo home e 

identifica algunha das accións humanas máis destacadas da contorna próxima. 

     Valorar a importancia que ten para a vida dos seres vivos o coidado dos 

elementos da paisaxe máis próxima. 

     Identifica algunha medida para a conservación da natureza máis próxima. 

     Coñecer e respectar todos os elementos que conforman a escola e as súas 

funcións. 

     Identifica aos membros da comunidade escolar, describe as tarefas que 

desenvolven e as respectan. 

     Recoñecer á pertenza a certos grupos e participar neles respectando os 

principios básicos de convivencia. 

     Respecta as normas de convivencia establecidas na familia e na escola. 



 
 
 

 

     Identificar as partes da casa e o uso que se fai nelas e diferenciar entre os 

diferentes tipos de vivendas que forman a súa contorna. 
     Identifica as partes da casa, as representa nun esbozo e coñece e explica o uso 

que se fai delas. 

    Identifica diferentes tipos de vivendas e describe oralmente as diferenzas. 

     Coñecer as características básicas da contorna próxima e diferenciar os 
conceptos de cidade, vila, aldea. 

    Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa nalgunha delas. 

     Coñecer os medios de transporte do seu ámbito, as características 
fundamentais e os clasifica segundo a súa función e uso. 

    Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna segundo os seus usos, 
funcións e características. 

     Observar e discriminar diferentes elementos viarios que debera recoñecer 
un peón ou persoa para unha circulación óptima pola rúa. 

    Coñece as sinais de tráfico necesarias para camiñar pola rúa correctamente: cores 
dos semáforos, pasos de peóns ou peoas, etc. 

     Ser consciente do paso do tempo empregando, como unidades de medida, 

os días, as semanas, os meses, o ano, as estacións e o calendario como 

instrumento para medir e representar o paso tempo. 

    Sabe o número de días que ten unha semana e os meses, nomea os meses do 

ano e diferencia as estacións segundo as súas características. 

 

                                                                                                     CIENCIAS SOCIAIS 2º E.P. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar traballos de investigación que partan do establecemento de 
conxecturas, da observación, experimentación e da toma de conciencia dos 
sentimentos e sensacións como medios básicos para obter información, 
seleccionala, organizala, extraer conclusións e comunicalas sen esquecer a 
introdución ao manexo das TIC para este fin e valorando o esforzo realizado. 

Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e 
experimentación iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e 
indirectas, selecciona a informacion relevante e a organiza, obtén conclusións 
sinxelas e as comunica. 

Coñecer os elementos básicos que forman un ecosistema, identificando as 
actividades 

humanas que orixinan desequilibrios neles e espertando actitudes de defensa, 
respecto e recuperación deles. 

Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman un ecosistema 
identificando as actividades 

humanas que orixinan desequilibrios neles e cita algunha medida de respecto e 
recuperación. 



 
 
 

 

Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñecer 
algunas características máis significativas destes. 

Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñece as 
características máis 

significativas destes. 

Coñecer organización social da súa contorna próxima e as súas formas de 
goberno e diferenciar 

entre unha localidade e un municipio. 

Describe a organización social da contorna máis próxima e as súas formas de 
goberno e diferencia entre unha localidade e un municipio. 

Identificar as profesións que non lle son tan familiares, coñecer un pouco 
sobre elas e clasificalas segundo o servizo que prestan a comunidade e se se 
realizan en fábricas ou ao aire. 

Describe as funcións das profesións que lle son máis novas, responsabilidades, 
ferramentas que empregan e o servizo que lle prestan a poboación. 

Conecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade viaria como 
peóns e persoas e como persoa usuaria de medios de transporte. 

Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou 
persoa nos medios de transporte. 

Recoñecer algunha das manifestacións culturais e obras máis representativas 
da comarca e da comunidade, valorar a súa diversidade e contribuir a súa 
conservación. 

Explica oralmente algunhas festas, costumes, folclore propias da escola, da cidade, 
da comunidade así como algunha obra que sexa moi representativa na contorna 
próxima. 

 

                                                                                                                      CIENCIAS SOCIAIS 3º E.P. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a comprender textos 
sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico. 

Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de carácter social, 

xeográfico e histórico. 

Recoñecer e situar os elementos principais do sistema solar: o Sol, os 
planetas e as súas características básicas empregando as TIC. 

Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os planetas e recoñece 
algunha das súas características básicas empregando as TIC. 

Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo as súas 
características principais, movementos e consecuencias máis directas 
que producen na súa vida diaria e na contorna próxima. 

Expón, de maneira sinxela, como se produce o cambio entre o día e a noite e as estacións 

do ano como consecuencia dos movementos terrestres. 

 



 
 
 

 

Explicar que é unha paisaxe, os seus elementos básicos e recoñecer os 
distintos tipos de paisaxes de Galicia. 

Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece as diferentes tipos de paisaxe 

básicas na comunidade autónoma. 

 

Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística de Galicia 
respectando as diferenzas. 

Recoñece, partindo da realidade galega, a diversidade cultural, social, política e lingüística 

nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural. 

Recoñecer algúns vestixios do pasado, presentes na contorna próxima, 
como fontes históricas para coñecer o pasado e como elementos 
integrantes da contorna actual. 

Identifica algúns vestixios do pasado na contorna e recoñece o seu valor como fonte 

histórica. 

 

Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no 
pasado, valorando a importancia que teñen os restos para o 
coñecemento e estudo da historia e como patrimonio cultural que hai 
que coidar e legar. 

Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico do 
contorno próximo e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora. 

 

                                                                                                                   CIENCIAS SOCIAIS 4º E.P. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Analizar a importancia que teñen os dereitos, deberes e liberdades recollidos na 
Constitución para o exercicio dunha cidadanía activa e unha convivencia pacífica. 

Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos 
na Constitución para o exercicio da cidadanía activa e convivencia pacífica. 

Identificar as principais institucións políticas de Galicia e do Estado español que se 
derivan da Constitución, así como as súas funcións. 

Identifica as principais institucións de Galicia e do Estado español e describe as súas 
funcións. 

Identifica a división de poderes do Estado e cales son as atribucións recollidas na 
Constitución para cada un deles. 

Coñecer a organización territorial do Estado español e os seus órganos de 
goberno básicos 

Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas  de  goberno e 
localiza en mapas políticos as distintas comunidades autónomas que forman España. 

Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español 
respectando as diferenzas. 

Recoñece, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, 
política e lingüística nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural. 

Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e calculalos a 
partires dos datos de poboación. 

Define demografía e comprende os principais conceptos demográficos. 

Elabora gráficos sinxelos a partires de datos demográficos de obtidos en diversas fontes 
de información. 



 
 
 

 

Coñecer e respectar as normas de circulación e fomentar a seguridade viaria en 
todos os seus aspectos. 

Explica normas básicas de circulación e as consecuencias derivadas do descoñecemento ou 
incumprimento destas. 

Coñece o significado dalgunhas sinais de tráfico, recoñece a importancia de respectalas e 
as utiliza tanto como peón ou peoa e como persoa usuaria de medios de transporte 
(abrocharse o cinto, non molestar a persoa condutora...) 

Explicar as características de cada tempo histórico estudado e certos 
acontecementos desas épocas que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia. 

Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as distintas idades aos feitos que 
marcan o seu inicio e final. 

Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a gandería, como 
descubrimentos que cambiaron profundamente as sociedades humanas. 

Coñecer a importancia das fontes históricas para o estudo da historia. 
Recoñece a importancia dos restos arqueolóxicos e materiais que produce unha 
sociedade como fontes para coñecer o noso pasado, con especial relevancia da 
escritura. 

Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade para ordenar 
temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes. 

Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos 
situándoos como sucesivos a.C o d.C 

Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo 
a duración, a simultaneidade  e  as relacións entre os  acontecementos. 

Identificar e localizar no tempo os procesos e acontecementos históricos e 
culturais máis relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva 
global da súa evolución e coñecer os principais xacementos arqueolóxicos de 
Galicia. 

Sitúa nunha liña do tempo os feitos fundamentais da prehistoria e historia de España e 
describe as principais características de cada unha delas. 

Explica aspectos relacionados coa forma de vida, organización social e cultura das distintas 
épocas históricas estudadas. 

Explica a diferenza dos dous períodos nos que se divide a Prehistoria e describe as 
características básicas das formas de vida nestas dúas épocas. 

Data a Idade Antiga e describe as características básicas da vida naquel tempo, en 
especial as referidas á romanización. 

Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, 
valorando a importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da 
historia e como patrimonio cultural que hai que coidar e legar. 

Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e 
asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora. 

Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos como 
espazos onde se ensina e aprende, amosando unha actitude de respecto á súa 
contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza cultural. 

Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou un 
edificio antigo. 

 

 



 
 
 

 

                                                                                                     CIENCIAS SOCIAIS 5º E.P. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 
organización de 

información sobre fenómenos previamente delimitados, a realización dun 
produto, a documentación do proceso e a comunicación do resultados. 

Busca información empregando as TIC e outras fontes, selecciona a información 
relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente 
e/ou por escrito. 

Conecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para ser capaz de 
ler, escribir e 

falar sobre Ciencias sociais, así como comprender diferentes linguaxes 
recollidos en textos 

de caracter social e xeográfico. 

Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir 
e falar sobre 

Ciencias sociais. 

Describir as características principais do Sistema Solar identificando diferentes 
tipos de 

astros e as súas características. 

Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, localizando o Sol no 
centro do mesmo e os 

planetas segundo a súa proximidade. 

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

Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que determinan en 
España. 

Describir correctamente planos e mapas, incluindo os planisferios, 
interpretando a súa escala e signos convencionais. 

Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, define que e a escala nun mapa e 
emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que poden aparecer nel. 

Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que a 
componen e as características das principais paisaxes de España. 

Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características das principais 
paisaxes de España valorando a súa diversidade. 

Identificar as institucións políticas que se derivan da Constitución. Funcións e 
organización. 

Identifica as principais institucións do Estado español e describe as súas funcións e a 
súa organización. 



 
 
 

 

Describir a organización territorial do Estado español, así como, os órganos de 
goberno. 

Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de gobernó 
e localiza en mapas políticos as distintas comunidades autonomas que forman 
España, así como, as súas provincias. 

Describir os movementos migratorios da poboación galega e de España 
explicando o éxodo 

rural, a emigración a Europa, e a chegada de emigrantes ao noso país e 
identificar os problemas 

actuais da poboacoión española. 

Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de inmigrantes ao noso 
pais. 

Explicar as diferenzas entre materias primas e os productos elaborados, 
identificando as actividades que se realizan para obtelos. 

Describe ordenadamente o proceso de obtención dun produto ata a súa venda e 
identifica os 

sectores aos que pertencen. 

 

                                                                                                                   CIENCIAS SOCIAIS 6º E.P. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e indirectas) 

Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén 
conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica oralmente e/ou 
por escrito. 

Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter 
información e como instrumento para aprender, e expresar contidos sobre 
Ciencias Sociais. 

Analiza información relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación. 

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

Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan. 

Explicar que e unha paisaxe, identificar os principais elementos que o 
componen e as características dos principais paisaxes de España e de Europa. 

Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características dos principais 

paisaxes de España e de Europa valorando a súa diversidade. 



 
 
 

 

Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus climas e a súa 
rede hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas e o seu clima. 

Explicar a influencia do comportamento humano no medio natural, 
identificando o uso sostible dos recursos naturais propoñendo unha serie de 

medidas necesarias para o desenvolvemento sostible da humanidade, 
especificando os seus efectos positivos. 

Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando unha serie de 
medidas e actuacións que conducen a mellora das condicións ambientais do nosos 

planeta. 

Identificar a estrutura e os fins da Unión Europea, explicando algunhas 
vantaxes derivadas do feito de formar parte da Unión Europea. 

Explica que e a Unión Europea e cales son os seus obxectivos politicos e económicos 
e localiza nun mapa os países membros e as súas capitais. 

Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores económicos, 
describir as características destes recoñecendo as principais actividades 
económicas de España e Europa. 

Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades 
no grupo ao que pertencen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: durante a fase non presencial, a avaliación terá carácter 
sumativo, procurando beneficiar ao alumnado, tendo en conta as súas 
circunstancias.   
Actividades individualizadas para reforzar conceptos non adquiridos en 
avaliacións anteriores, se procede. 

Instrumentos:  

 Seguimento da avaliación continua do alumnado. 

 Observación do seu traballo. 

 Análise das súas producións. 

Cualificación final 

Teranse en conta as notas dos dous primeiros trimestres sumando como 
máximo un punto unha vez valorado o traballo realizado na fase non presencial.  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación) 

Actividades  

De atención á diversidade, de profundización e reforzo, de repaso, 
interativas e de carácter lúdico; na medida do posible globalizadas e 
interdisciplinares, co obxectivo de asentar as bases das competencias por 
parte do alumnado.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Transmisión das actividades ao alumnado a través da páxina web do colexio, 
plataformas online para aquel alumnado que dispoña dos recursos dixitais 
necesarios, aplicacións didácticas de creación de xogos, ligazóns de 
almacenamiento na nube, emprego de núcleos motivadores globalizados. 
Ao alumnado que non dispoña de conectividade, se lle facilitarán os recursos 
doutro xeito: material fotocopiable, correo ordinario, etc. 

Materiais e recursos 
Material fotocopiable, recursos web, elaboración de proxectos, recursos 
online. 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Toda a información proporcionarase a través da páxina web do centro, dos 
correos dos profesores de área e dos titores e a aplicación Abalar, así como 
conversacións telefónicas/ videoconferencias e outras formas de contacto 
para casos puntuais.   

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 


