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Habilidades adaptativas: 
 

1. Comunicación:   
 

1.1.           Linguaxe expresiva 
1.2.           Linguaxe comprensiva 
1.3.           Lectura 
1.4.           Escritura 

 

2. Coidado persoal:  
 

2.1.           Hixiene e presencia 
2.2.           Alimentación 
2.3.           Vestido e desvestido 
2.4.           WC 

3.-Habilidades sociais 

4.-Vida no fogar:  

4.1. Coidado da roupa 
4.2. Limpeza e organización do fogar 
4.3. Planificación e preparación da comida 

5.-Emprego da comunidade:  

5.1. Mobilidade e transportes 
5.2. Educación vial 
5.3. Os transportes públicos 

6-Habilidades académico-funcionais: 

      6.1.           Os cartos 
      6.2.           O reloxo 
      6.3.           O cálculo mental 
 
7.-Emprego:  

       7.1.          Formación Laboral 
       7.2.          Orientación Laboral 
 

8.-Saúde e Seguridade: 

       8.1.          Seguridade 
       8.2.          Saúde e seguridade no traballo 
 

9.-Ocio. 

10.-Educación Física.  
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HABILIDADES ADAPTATIVAS (Obxectivos, Contidos e Criterios de Avaliación) 

1. COMUNICACIÓN: 
 
Obxectivos Xerais: 
 

 Desenrolar as habilidades para a expresión a través da linguaxe oral. 
 Comprender e expresar mediante sinais, SAC, e/ou linguaxe oral, 

necesidades, desexos, emocións, experiencias, mensaxes e ideas 
propias e alleas. 

 Utilizar os SAC, a linguaxe escrito e/ou a oral como instrumento de 
aprendizaxe e planificación das actividades mediante a anticipación 
de alternativas, memorización de informacións e recapitulación e/ou 
avaliacións do proceso seguido. 

 Ler e interpretar imaxes o textos. 
 Utilizar a lectura como fonte de pracer, de información e de prendizaxe 

e como medio de perfeccionamento e enriquecemento lingüístico 
persoal. 

 Utilizar a linguaxe escrita de maneira significativa e funcional, poñendo 
en práctica os coñecementos e estratexias necesarias para unha 
correcta escritura. 

 Comprender e expresarse oralmente e por escrito de xeito adecuado 
nos diferentes contextos da actividade social e cultural cotiá. 

 Identificar e empregar conceptos gramaticais básicos: palabras, 
nomes... 

 Facer uso dos coñecementos sobre a lingua e das normas de uso 
lingüístico para escribir e falar de maneira adecuada, coherente e 
correcta e para comprender textos orais e escritos. 

 
1.1. Linguaxe Expresiva 

 
Contidos: 
 
-Habilidades previas: atención, contacto visual, discriminación visual, 
discriminación auditiva e imitación xestual e vocal. 
-Intención comunicativa. 
-Xestos comunicativos (simples, de contacto e/ou distais) 
-Linguaxe oral e Sistemas Aumentativos e/ou alternativos de comunicación. 
-Fonética e Fonoloxía. 
-Semántica: Léxico, categorías semánticas, opostos, contrarios, sinónimos e 
antónimos… 
-Sintaxe: holofrase, frase simple (afirmativa, negativa, interrogativa e 
exclamativa), frases compostas (coordinadas e subordinadas). 
-Aspectos morfosintácticos: coordinación de xénero, número, suxeito-
verbocomplementos, conxugación e tempos verbais. 
-Funcións comunicativas: peticións, rexeitamento, expresión de necesidades e 
emocións, reclamar atención, denominar, describir, definir, preguntar, 
informar, argumentar, imaxinar e dialogar. 
-Formas sociais. 
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Procedementos: 
 
-Desenvolvemento das habilidades previas. 
-Comunicación empregando xestos comunicativos. 
-Comunicación a través de linguaxe oral e/ou SACs (obxectos, imaxes – 
pictogramas, fotos…-, signos –bimodal, schaeffer, lingua de signos…-, braille, 
etc). 
-Desenvolvemento da capacidade articulatoria (praxias, imitación 
vocálica…). 
-Adquisición e emprego de vocabulario (LO ou SAC) 
-Expresión de mensaxes ben estructuradas atendendo aos aspectos 
morfosintácticos mediante o emprego de LO ou SAC. 
-Producción e interpretación de mensaxes referidas a necesidades, 
emocións, desexos, feitos, etc…mediante o emprego de calquer sistema de 
comunicación (Pragmática). 
-Expresión de mensaxes tomando en conta os aspectos prosódicos de 
entonación e ritmo. 
-Xeralización das habilidades comunicativas en diferentes contextos e con 
diferentes interlocutores. 
-Emprego axeitado de formas socialmente establecidas para relacionarse cos 
demáis. Fórmulas de cortesía e relación social. 
-Dramatización de textos sinxelos. 
-Exposicións breves en público (competencia comunicativa). 
 
Actitudes: 
 
-Manifestar iniciativa e interese por participar en situacións comunicativas 
(diálogos, explicaciones, juegos…). 
-Iniciativa e interese por participar na comunicación con persoas que 
empregan Sistemas de Comunicación Alternativos. 
-Interese e esforzo por mellorar as propias produccións comunicativas. 
 
Criterios de avaliación: 

 
-Mostra interese por comunicarse empregando LO ou SAC 
-Comunica mediante LO e/ou SAC as distintas funcións comunicativas. 
-Emprega a LO e/ou SAC en distintos contextos e con diferentes 
interlocutores. 
-Participa en situacións de comunicación dirixidas e espontáneas. 
-Manifesta interese por comunicarse. 
-Coñece e empregar o vocabulario básico do seu entorno. 
-Emprega axeitadamente os aspectos formais da linguaxe (fonoloxía, 
morfosintaxe, etc) 
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1.2. Linguaxe Comprensiva 

 
Contidos: 
 
-Habilidades previas: atención, contacto visual, discriminación auditiva. 
-Vocabulario. 
-Comprensión de ordes. 
-Comprensión de distintos tipos de mensaxes. 
-Sinalización básica. 
 
Procedementos: 
 
-Adquisición das habilidades previas. 
-Identificación de obxetos, persoas, espacios, accións... 
-Seguimento de ordes: sinxelas e complexas. 
-Comprensión de mensaxes simples relativas a situacións e necesidades de 
comunicación máis habituais da vida cotiá. 
-Atención e comprensión de mensaxes complexas (contos, películas, 
historias…) 
-Manexo do diccionario (o alfabeto) 
-Comprensión de xestos, signos e habilidades representacionais empregadas 
por outro interlocutor. 
-Resposta a preguntas do tipo: qué, quén, cómo, cando, ónde, por 
qué…mediante LO ou SACs. 
-Recoñecemento de estados de ánimo, sentimentos e emocións. 
-Interpretación de sinalización básica: carteis, sinais, debuxos, mapas… 
 
Actitudes: 
 
-Interese polas explicacións doutros e actitude de curiosidade en relación 
coas informacións que recibe e narracións escoitadas. 
-Actitude de escoita e respeto aos outros en diálogos e conversacións. 
 
Criterios de avaliación: 

 
-Atende aos distintos interlocutores de comunicación. 
-Comprende a información relevante de distintos tipos de mensaxes. 
-Executa distintos tipos de ordes. 
-Resposta axeitadamente a preguntas. 
-É consciente dos cambios faciais na expresión dos distintos sentimentos. 
-Comprende as ideas secundarias dun textos así como posibles incoherencias 
no mesmo. 
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1.3. Lectura 

 
Contidos: 
 
-As imaxes: recoñecemento, emparellamento, selección e denominación. 
-Lectura global. 
-Correspondencia grafema-fonema. 
-As letras, sílabas, palabras e frases. 
-Lectura comprensiva. 
- A lectura como medio de comunicación e disfrute. 
 
Procedementos: 
 
-Lectura empregando imaxes, fotos, pictogramas… 
-Recoñecemento e representación de grafías e sus combinacions 
-Manexo de distintos soportes de lectura (revistas, libros, comics....) 
-Interpretación de imaxes, carteles, fotos, etc. que acompañan a los textos 
escritos, estableciendo relaciones entre ambos 
-Reproducción de distintos textos escritos 
-Ordenación dunHa secuencia escrita (imaxes, palabra escrita...) de feitos, 
narracions, historias, programas de TV...) 
-Lectura comprensiva, en voz alta de textos de distinto tipo, atendendo a 
correspondencia co que está escrito: articulación de fonemas, entonación 
adecuada, acentuación.... 
 
Actitudes: 
 
-Uso funcional das habilidades lectoras. 
-Coidado e manexo dos libros de forma autónoma. 
-Valoración da lectura como medio de comunicación, información e disfrute. 
 
Criterios de avaliación: 
 
-Empregar a lectura como fonte de pracer e aprendizaxe. 
-Recoñecer que as expresiones gráficas teñen significado e realizar lectura de 
imaxes. 
-Identificar e interpretar palabras escritas do entorno habitual. 
-Realizar a correspondencia fonema – grafía e aplicarla a a lectura de 
palabras, frases e textos. 
-Leer distintos tipos de texto coa finalidade de búsqueda de información, 
comunicación, etc. buscando unha correcta articulación e coidando signos 
de puntuación, entonación e ritmo. 
-Utilizar a lectura e escritura como fonte de placer, de información e 
aprendizaje, mediante a utilización de distintos textos e uso de la biblioteca 
escolar. 
-Poseer unas adecuadas habilidades perceptivas. 
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1.4. Escritura 

 
Contidos: 
 
-Habilidades previas: control postural e habilidade manual. 
-Grafomotricidade: garabatos e trazo de liñas. 
-Grafías: as letras, sílabas, palabras e frases. 
-Caligrafía. 
-Gramática: masc/fem, sing/plural… 
-Ortografía: mayúsculas, punto… 
-Composición escrita:morfología e sintase. 
-Escritura comprensiva. 
-Relación entre lingua oral e escrita. 
-A lingua escrita como medio de comunicación e disfrute. 
 
Procedementos: 
 
-Producción de mensaxes escritas empregando fotos, pictogramas… 
-Utilización dos dedos (pinza dixital) e manos. 
-Manexo adecuado dos instrumentos empregados habitualmente na 
escritura. 
-Representación gráfica de garabatos. 
-Representación gráfica de trazos. 
-Representación de grafías e as súas combinacions (letras,sílabas,palabras) 
-Reproducción de distintos textos escritos. 
-Emprego dos instrumentos convencionais da lingua escrita (orientación, 
posición do papel, espacio, separación, tamaño da letra...), signos de 
puntuación... 
-Reproducción de distintos textos escritos (recados,invitacións,listados…) 
-Emprego axeitado dos aspectos ortográficos, caligráficos, morfológicos e 
sintácticos da língua escrita. 
-Autocorrección de produccións escritas. 
 
Actitudes: 
 
-Gusto pola escritura. 
-Uso funcional da escritura: transmisión de significados. 
-Valorar a autocorrección como mecanismo de mellora. 
 
Criterios de avaliación: 
 
-Utilizar a escritura como fonte de pracer e aprendizaxe. 
-Posuír as axeitadas habilidades perceptivas e motrices. 
-Dominar os instrumentos da escritura. 
-Trazar todo tipo de liñas necesarias para realizar letras e palabras. 
-Elaborar textos escritos de diferente tipo (narraciones, descricións...) 
empregando a estructura textual correspondente e empregando os 
procedementos básicos que dan cohesión ó texto (nexos, manter os tempos 
verbais, signos de puntuación...) 
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2. COIDADO PERSOAL: 
 
2.1. “Hixiene e presencia”:  

Obxectivos: 

 Afianzar hábitos de hixiene persoal.  
 Integrá- los aspectos relacionados coa hixiene persoal na vida diaria, 

precisos  para unha maior calidade da mesma. 

Contidos: 
 

• Obxetos e utensilios relacionados coa hixiene.  
• Hábitos de hixiene. 

 
Procedementos: 
 
• Realización, progresivamente autónoma, de accións de hixiene e 
coidado persoal.  
• Utilización axeitada de elementos, obxetos e utensilios relacionados 
coa hixiene.  
• Utilización contextualizada das normas de hixiene persoal.  
• Identificación de símbolos, establecementos e profesións relacionadas 
coa hixiene persoal. 
 
Actitudes: 
 
• Aceptación das normas básicas relacionadas coa hixiene.  
• Recoñecemento dos efectos positivos da hixiene e vestido sobre a 
saúde,  
• Autoimaxe e imaxe cara ós demáis.  
• Autodirección (vestido, estética...)  
• Respeto ás pertenzas dos outros. 
 
Criterios de avaliación: 
 
• Manten hábitos de hixiene, aseo e coidado persoal. 
• Mantén as máns debaixo do chorro da auga.  
• Lava e seca as mans.   
• Lava e seca a cara.  
• Soarse a nariz.  
• Cepillarse os dentes.  
• Limpa e garda os útis de aseo e coidado persoal. 
• Gradua a la cantidade de auga.   
• Dúchase  
• Regular a temperatura da auga  
• Peinase ou cepilla o pelo.  
Lavar, aclarar y secar el pelo. 
• Ponerse pasadores o gomas en el pelo.  
• Limpa, recorta e lima as uñas.  
• Comproba o aspecto despóis de asearse. 
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• Aplicar perfume ou colonia. 
• Aplicar desodorante nas axilas.  
• Emprega os contenedores do WC. 
            Secar el pelo con el secador. 
• Aplica productos para o cuidado do pelo (laca, espuma, etc.). 
• Afeitase a cara.  
• Depílase ou tínguese o vello.  
• Recorta o  bigote e/ou a barba.  
• Aplica esmalte de uñas. 
• Maquíllase 
• Desmaquíllase. 
 

 

2.2. “Alimentación”: 

Obxectivos: 

 Desenrolar destrezas básicas para a inxesta de alimentos. 
 Empregar utensilios para comer. 
 Mostrar modales aceptables na mesa. 

Contidos: 
 
• A inxesta de alimentos brandos e duros. 
• Utensilios para a alimentación. 
• Normas de comportamiento na mesa. 
 
Procedementos: 
 
• Realización, progresivamente autónoma, de accións de coidado 
persoal: alimentación. 
• Utilización axeitada dos útiles relacionados coa alimentación. 
• Utilización contextualizada das normas de conducta na mesa. 
 
Actitudes: 
 
• Aceptación das normas básicas relacionadas coa alimentación. 
• Colaboración nas actividades de alimentación. 
 
Criterios de avaliación: 
 
• Empregar coñecementos básicos e habilidades en relación coa 
alimentación.  
• Traga alimentos blandos. 
• Traga líquidos.  
• Mastica y traga alimentos sólidos. 
• Traga a comida antes de meter outro bocado.  
• Come alimentos que se sosteñen coas máns.  
• Colle cunha cuchara a comida blanda. 
• Pincha comida sólida cun garfo. 
• Chea un vaso de auga da billa. 
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• Bebe de distintos envases (lata, palla, botella, fonte) 
• Corta có garfo alimentos blandos. 
• Mantén a cabeza erguida mentres come. 
• Séntase na cadeira axeitada. 
• Emprega a servilleta. 
• Retira envoltorios de comida. 
• Proba alimentos que non comera con anterioridade.  
• Comproba se a comida ou bebida está quente antes de meterla na 
boca. 
• Retira a pel ou cáscara dos alimentos. 
• Condimienta a comida. 
• Serve líquido dunha xarra ou botella, nun vaso 
• Elixe o cuberto axeitado. 
• Abre unha botella. 
• Bota azúcar nunha cunca cunha cuchara. 
• Unta ou extende cun cóitelo.  
• Corta cun cóitelo. 
• Serve comida dunha fonte. 
• Abre latas de apertura de anel. 
• Abre envases de cartón. 
 

 

2.3. “Vestido e desvestido”: 

Obxectivos: 

 Afianzar hábitos de vestido e desvestido. 
 Integrá-los aspectos relacionados co vestido e desvestido na vida 

diaria, precisos para unha maior calidade da mesma. 

Contidos: 
 
• Obxetos e utensilios relacionados coa hixiene. 
• Prendas de vestir e complementos. 
 
Procedementos: 
 
• Realización, progresivamente autónoma, de accións de vestido e 
desvestido. 
• Selección e empleo axeitado das diferentes prendas de vestir en 
función da actividade a realizar. 
• Identificación de símbolos, establecementos e profesionais 
relacionadas có vestido. 
 
Actitudes: 
 
• Recoñecemento dos efectos positivos da hixiene e vestido sobre a 
saúde. 
• Autoimaxe e imaxe cara ós demáis. 
• Autodirección (vestido, estética...) 
• Respeto ás pertenzas dos outros. 
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Criterios de avaliación: 
 
• Coopera cando se lle viste ou desviste.  
• Quítase prendas con cintura elástica. 
• Quítase prendas que se meten pola cabeza. 
• Quíatase manoplas ou luvas.  
• Separar los cierres de velcro. 
• Quítarse calzado con cordóns. 
• Quítase calcetíns.  
• Pon  prendas con cintura elástica. 
• Pon manoplas ou luvas.  
• Pon e quita calzado sen cordóns ou fibelas. 
• Pon e abrocha calzado provisto de tiras de velcro.  
• Ponse os calcetíns. 
• Pon as prendas no orden correcto. 
• Quita as botas. 
• Quita as medias ou leotardos. 
• Desabrocha e quita un suxeitador.  
• Mete a camiseta ou blusa por dentro do pantalón ou falda.  
• Pon un vestido de corpo enteiro. 
• Pon as prendas de vestir o dereito.  
• Pon cada zapato no pé que lle corresponde. 
• Ata os cordóns do zapato. 
• Pon prendas dunha soa peza. 
• Pon ou ponse botas. 
• Pon ou ponse medias. 
• Fai axustes oportunos na roupa. 
• Pon un suxeitador e abróchao. 
• Quita e pon unha bufanda ou un pano. 
• Quítase un cinturón abrochado. 
• Abre e pecha un paraugas. 
• Pon  e abrocha un cinturón. 
• Abre unha cremalleira totalmente separable. 
• Desabrocha botóns aou corchetes das prendas de vestir. 
• Abre unha cremalleira que queda unida nun extremo. 
• Abrocha botóns e corchetes das prendas de vestir. 
• Sube una cremalleira. 
• Manter hábitos de vestido, desvestido e coidado persoal. 
• Cambiar a sua roupa interior con  periodicidade. 
• Pon e quita un reloxo ou xoias.  
• Abre e pecha un imperdible. 
• Pon e quita pendentes. 
• Desanuda  e quita unha garabata ou pano. 
• Anuda unha garabata.  
• Desabrochar prendas que se pechan pola espalda. 
• Escolle prendas que estén limpas e en boas condicións. 
• Escolle roupa axeitada as condicións metereolóxicas. 
• Escolle a roupa segundo as circunstancias. 
• Escolle roupa que esté de moda.  
• Escolle prendas que combinen entre sí. 
• Escolle roupa adecuada á actividade a realizar. 
 

 



PCC FPC                                                                                  CEE “Ntra Sra de Lourdes” ASPRONAGA 

 
12 

 

 

2.4. “WC”: 

Obxectivos: 

 Afianzar hábitos de hixiene persoal.  
 Integrá- los aspectos relacionados coa hixiene persoal na vida diaria, 

necesarios para unha maior calidade da mesma.  
 Adquirir hábitos do uso do baño de forma autónoma. 

Contidos: 
 

• Obxetos e utensilios relacionados coa hixiene no emprego do WC.  
• Hábitos de hixiene e  vestido.  
• Hábitos de emprego do WC. 

 
Procedementos: 
 

• Realización, progresivamente autónoma, de accións de hixiene e 
coidado persoal.  
• Utilización axeitada de elementos, obxetos e utensilios relacionados 
coa hixiene.  
• Utilización contextualizada das normas de hixiene e aseo persoal. 

 
Actitudes: 
 

• Aceptación das normas básicas relacionadas coa hixiene e coidado 
persoal.  
• Recoñecemento dos efectos positivos da hixiene e vestido sobre a 
saúde. 
• Autoimaxe e imaxe cara ós demáis.  
• Autodirección (vestido, estética...)  
• Respeto ás pertenzas dos outros. 

 
Criterios de avaliación: 
 

• Controla esfínteres.  
• Indica que precisa axuda.  
• Límpase co papel hixiénico. 
• Tira da cadea.  
• Utiliza a escobilla.  
• Pecha a porta cando usa o WC.  
• Abrocha e coloca a roupa axeitadamente ante de sair do WC.   
• Baixa e sube a cremalleira ou roupa para orinar de pe.  
• Fai uso do cuarto de baño sen ter que pedir axuda. 
• Cambia a compresa. 
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3. HABILIDADES SOCIAIS: 

Obxectivos: 

 Adquirir e desenvolver conductas socialmente efectivas co suxeito non 
ten no seu repertorio, para relacionarse nun entorno persoal, social e 
laboral. 

 Modificar as conductas de relación interpersoal que o suxeito posúe 
pero que non son axeitadas. 

 Potenciar as que xa posúe e son axeitadas, para relacionarse cós 
demáis de xeito efectivo e mutuamente satisfactorio. 

 Poñer en práctica as habilidades sociais traballadas nas actividades 
inclusivas e/ou complementarias levadas a cabo con outros centros. 

 

Contidos: 
 

• Habilidades básicas de interacción social. 
• Habilidades para facer amigos. 
• Habilidades conversacionais. 
• Habilidades relacionadas con sentimentos, emocións e opinións. 
• Motivación e autocontrol. 
• Habilidades de solución de problemas interpersoais. 
• Autodirección. 

 
Procedementos: 
 

• Emprego das habilidades básicas de interacción social na convivencia 
cos demáis (facendo favores, seguindo as normas de cortesía, 
pedindo desculpas, seguindo instruccións, expresándose cun tono de 
voz axeitado, etc). 

• Aceptación da espera á hora de establecer unha interacción ou 
cando se lle indica o mesmo. 

• Identificación de pautas de comportamento con descoñecidos 
• Realización de actividades nas que teñan que poñer en práctica as 

pautas de actuación con descoñecidos 
• Identificación de pautas de comportamento cando ten un problema 
• Aplicación das pautas anteriores en situacións cotiás 
• Realización de actividades prácticas para dar e recibir instruccións. 
• Realización de prácticas conversacionais. 
• Realización de actividades co fin de comprender emocións e 

sentimentos. 
 
Actitudes: 

 
• Interés por relacionarse cos demáis 
• Valorar a importancia do emprego axeitado das habilidades de 

interacción social á hora de relacionarse coas persoas do seu entorno. 
• Concienciación da repercusión positiva que a mellora neste tipo de 

habilidades comporta na súa forma de interacturar no entorno. 
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Criterios de avaliación: 
 

A) Alumnos con necesidades de apoio extenso e xeralizado: 
 
Interacción física axeitada: 

- Tolera o contacto. 
- Reacciona ó contacto. 
- Acepta a orientación física. 
- Coopera cando se lle moven as mans. 
- Extende a man para dar un apretón. 
- Move as mans. 
- Move as mans con outro. 
- Move as mans cun extrano. 
- Permite a manipulación do corpo para ensinarlle unha habilidade 

nova. 
 
Contacto e manipulación de obxetos: 

- Toca obxetos familiares de forma independente. 
- Toca obxetos familiares con axuda. 
- Toca obxetos descoñecidos de forma independente. 
- Toca obxetos descoñecidos con axuda. 
- Independentemente toca obxetos ruidosos. 
- Toca obxetos ruidosos con axuda. 

 
Reacciona ó nome: 

- Responde ó nome. 
- Reacciona ó nome con satisfacción. 
- Discrimina o nome. 
- Ven cando se lle chama. 
- Ven cando o chama un estrano, estando presente o entrenador. 
- Ven cando o chama un estrano, sen estar presente o entrenador. 

 
Sorriso: 

- Cambia a expresión. 
- Sonríe cando o tocan. 
- Sonríe cando lle sonríen. 
- Sonríe cando se acerca o entrenador. 
- Sonríe cando recibe un obxeto favorito. 
- Sonríe cando elogian a tarefa que fixo. 
- Sonríe cando lle sonríe un estrano. 

 
Contacto ocular: 

- Establece o contacto ocular na proximidade. 
- Establece o contacto ocular en situacións de acercamento. 
- Establece o contacto ocular socialmente. 
- Establece o contacto ocular cun estrano. 

 
Interacción social co entrenador: 

- Responde ó entrenador. 
- Recibe obxetos do entrenador. 
- Da obxetos ó entrenador. 
- Inicia a interacción. 
- Reacciona con agrado cando o entrenador se acerca. 
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- Saúda ó entrenador. 
- Busca a interacción co entrenador. 

 
Desplazarse co entrenador: 

- Camiña co entrenador sen resistirse. 
- Camiña próximo ó entrenador de xeito independente. 
- Camiña dentro dunha habitación familiar. 
- Camiña dentro dunha habitación descoñecida dun edificio coñecido. 
- Monta nun vehículo sen resistirse. 
- Monta con seguridade nun vehículo. 
- Camiña de xeito independente cun estrano. 

 
Interacción en grupo: 

- Tolera a outro. 
- Xoga co balón con outro. 
- Recibe un obxeto doutro. 
- Sostén as mans con outro. 
- Únese a un grupo. 
- Divírtese uníndose a un grupo. 
- Elixe unirse a un grupo. 

 
Fomento nas habilidades de ocio: 

- Escolle obxetos para unha actividade de ocio. 
- Inicia actividades de ocio de xeito independente. 
- Detén unha conducta non intencionada (incluida a auto-estimulación) 

cando lle ofrecen unha actividade de ocio. 
- Comenza de xeito independiente unha actividade de ocio preto 

doutro. 
 
Espera: 

- Agarda para establecer unha interacción cando o entrenador está 
sentado preto. 

- Agarda para establecer unha interacción cando o entrenador está de 
pé preto. 

- Agarda para voltar a xogar cando o entrenador está presente. 
- Agarda cando se lle pide que o faga. 
- Agarda con outros cando se vai o entrenador. 
- Agarda para voltar a xogar se o entrenador non está presente. 
- Agarda só cando o entrenador marcha. 
- Agarda con outros non entrenados cando o entrenador se vai. 

 
B) Alumnos con necesidades de apoio intermitente e limitado: 

 
Habilidades básicas de interacción social: 

- Sonríe. 
- Saúda. 
- Resposta cando o saldan. 
- Preséntase. 
- Fai presentacións. 
- Fai favores. 
- Pide favores. 
- Compórtase segundo as normas de cortesía. 
- Pide desculpas. 
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- Segue instruccións. 
- Da instruccións. 
- Observa e segue comportamentos de interacción social: respeto, 

intimidade, discreción, mirada e contacto ocular, distancia de 
interacción, expresión facial, tono de voz, postura corporal, facer e 
recibir cumplidos, agradecementos. 

- Exprésase  verbalmente e con tono de voz axeitado. 
 
Habilidades para facer amigos 

- Reforza ós outros. 
- Toma a iniciativa á hora de relacionarse. 
- Únese ós xogos con outros. 
- Pide axuda cando o precisa. 
- Pide axuda innecesariamente. 
- Rexeita axuda cando non a precisa. 
- Coopera cos demáis. 
- Comparte cousas cos demáis. 
- Diferencia entre relacións de amizade, de compañerismo ou outras. 

 
Habilidades conversacionais: 

- Escoita de maneira activa. 
- Inicia conversas. 
- Mantén conversas. 
- Remata conversas. 
- Únese ás conversas dos outros. 
- Conversa en grupo. 

 
Habilidades relacionadas cos sentimentos, emocións e opinións: 

- Identifica as distintas emocións. 
- Expresa emocións. 
- Recoñece as súas emocións. 
- Sabe cómo se senten os demáis. 
- Autoafírmase positivamente. 
- Defende os propios dereitos. 
- Defende as propias opinións. 
- Deféndese dunha crítica inxusta. 
- Afronta críticas xustas. 
- Acepta negativas. 
- Fai críticas constructivas. 
- Afronta ameazas. 

 
Motivación e autocontrol: 

- Tranquilízase cando hai un problema. 
- Tranquiliza a outros. 
- Coñece os seus puntos fortes. 
- Coñece os seus puntos débiles. 
- Coñece os seus sentimentos ante un éxito. 
- Coñece os seus sentimentos ante un fracaso. 
- Expresa os seus sentimentos ante un éxito. 
- Expresa os seus sentimentos ante un fracaso. 
- Aprende dos erros. 
- Pensa antes de actuar (autocontrólase). 
- Controla o medo. 
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- Reconduce pensamentos negativos. 
 
Habilidades de solución de problemas interpersoais: 

- Identifica problemas interpersoais. 
- Busca solucións. 
- Anticípase ás consecuencias. 
- Elixe unha solución. 
- Proba a solución. 
- Fai reclamacións. 
- Pide cambios de conducta. 

 
Autodirección: 

- Establece obxetivos persoais. 
- Establece obxetivos laborais. 
- Organízase. 
- Planifica. 
- Autoevalúase. 
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4. VIDA NO FOGAR: 
 

4.1. “Coidado da roupa”:  

Obxectivos: 

 Conseguí-lo máximo nivel de autonomía, autodirección e independecia 
persoal nos hábitos e tarefas cotiás no fogar.   

 Distribuir de forma axeitada e proveitosa os tempos de participación nas 
tarefas domésticas.   

Contidos: 
 

• Coidado, limpeza e mantemento da roupa.  
• Enseres e aparatos do fogar: uso e mantemento.  
• Seguridade no fogar. 

 
Procedementos: 

 
• Recoñecemento de situacións de perigo no fogar.   
• Clasificación dos productos de limpeza (da roupa) segundo o seu uso, 
e tendo en conta a súa perigosidade ou toxicidade.  
• Manipulación axeitada e autónoma de productos e aparatos do 
fogar.   
• Realización de rutinas de tarefas cotiás no aula fogar. 
           Recoñecemento das indicacións de coidado e lavado recollidas nas 
etiquetas das prendas. 

 
Actitudes: 

 
• Participación non sexista nas tarefas do fogar.   
• Valoración do emprego de medidas preventivas e normas de 
seguridade no uso de electrodomésticos, útiles e productos de uso corrente 
no fogar.  
• Valoración positiva do traballo realizado por un mesmo no fogar.   
 
Criterios de avaliación: 
 

• Indica cal é a súa roupa.  
• Pon a roupa sucia nun cesto.  
• Colga a roupa en perchas. 
• Garda o calzado. 
• Garda a roupa limpa.  
• Dobla a roupa.  
• Limpa o calzado.  
• Colga a roupa nun tendedeiro.  
• Sabe poñer a lavadora para lavar.  
• Pon a lavadora para para lavar a roupa.  
• Lava a roupa a man.  
• Quita manchas da roupa. 
• Cose botóns.  
• Aranxa rotos ou descosidos da roupa.  
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• Troca os cordóns dos zapatos. 
• Quita manchas da roupa.  
• Separa a roupa que non ten aranxo.  
• Seca os artículos de pel. 
 

 

4.2. “Limpeza e organización do fogar”: 

Obxectivos: 

 Asumir comportamentos axeitados para a convivencia e o coidado no 
fogar.  

 Conseguí-lo máximo nivel de autonomía, autodirección e 
independenza persoal nos hábitos e tarefas cotiás no fogar.   

 Distribuir de forma axeitada e proveitosa os tempos de estancia no 
fogar. 

Contidos: 
 

• Limpeza e hábitos diarios, semanais e limpezas xerais.  
• Enseres e aparatos no fogar uso e mantemento.  
• Seguridade no fogar. 
 
Procedementos: 
 
• Recoñecemento de situacións de perigo no fogar.   
• Clasificación dos productos de limpeza segundo o seu uso e tendo en 
conta a súa perigosidade ou toxicidad.  
• Manipulación axeitada e autónoma de productos, utensilios e 
aparatos no fogar.   
• Realización de tarefas de limpeza e organización no aula fogar. 
 
Actitudes: 
 
• Participación non sexista nas tarefas no fogar.  
• Valoración positiva da reducción, reciclaxe e reutilización do lixo.  
• Valoración do emprego de medidas preventivas e normas de 
seguridade no uso de electrodomésticos, útiles e productos de uso corrente 
no fogar.   
 
Criterios de avaliación: 

 
• Barre o chan.  
• Limpa a encimeira da cociña.  
• Limpa a placa da cociña ou vitrocerámica.  
• Recicla papel, envases e vidrio.  
• Saca o lixo.  
• Pon o rollo de papel de cociña e o hixiénico. 
• Abre e pecha cortinas e persianas.  
• Abre e pecha as fiestras.  
• Fai a cama. 
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• Troca a roupa da cama.  
• Frega o chan. 
• Coida a ventilación da casa. 
• Limpa o po dos mobles. 
• Limpa os electrodomésticos por fora.  
• Pasa a aspiradora. 
• Pasa a mopa.  
• Troca os paños e trapos da cociña.  
• Sacude as alfombras.  
• Limpa os cristais e os espellos. 
• Limpa os sillóns e sofas coa aspiradora.  
• Limpa e organiza estanterías e armarios. 
• Troca as bolsas da aspiradora  
• Limpa a bañeira e as duchas. 
• Limpa o retrete.  
• Elabora un calendario de tarefas de limpeza  
• Encera o chan.  
• Limpa o frigorífico e o conxelador por dentro.   
• Limpa o forno. por dentro.   
• Limpa as manchas das paredes.  
• Limpa as persianas.  
• Limpa os rodapés. 
• Programa o termostato. 
• Seca a louza. 

 
 

4.3.  “Planificación e preparación da comida”: 

Obxectivos: 

 Conseguí-lo máximo nivel de autonomía, autodirección e 
independenza persoal nos hábitos e tarefas cotiás do lar. 

 Poñer en práctica medidas de hixiene e útiles de cociña. 
 Manipular electrodomésticos e útiles de cociña. 
 Saber segui-los pasos dunha receita e indicacións para a preparación 

de alimentos. 
 Distribuir de forma axeitada os tempos de estancia no lar. 

Contidos: 
 

• Enseres e aparatos do lar: uso e mantemento. 
• Tarefas cotiás do lar: preparar alimentos para cociñar e preparar 
comidas empregando distintos métodos. 
• Limpeza e mantemento do lar. 
• Manexo do diñeiro. 
• A cesta da compra. 
• Seguridade no lar. 
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Procedementos: 
 
• Recoñecemento de situacións de perigo no lar. 
• Manipulación axeitada e autónoma de utensilios e aparatos do lar. 
• Realización de rutinas de pranificación e preparación da comida no 
aula lar. 
• Elaboración da lista da compra. 
• Recollida e comparación de prezos e calidades de productos do 
mercado. 
• Pranificación de itinerarios e saídas para realiza-las compras. 
• Uso dos cartos para realiza-las compras. 
 
Actitudes: 
 
• Participación non sexista nas tarefas do lar. 
• Valoración do emprego de medidas preventivas e normas de 
seguridade no uso de electrodomésticos, útiles e productos de uso corrente 
no lar. 
• Interese na participación da compra de alimentos e colaboración na 
elección dos mesmos. 
• Concienciación e responsabilidade ante as posibilidades económicas 
da propia familia e un mesmo. 
• Valoración do consumo equilibrado e racional de productos, evitando 
excesos e defectos. 
 
Criterios de avaliación: 

 
• Fai bocadillos con pan de molde. 
• Prepara bebidas frías. 
• Prepara un aperitivo. 
• Abre envases.  
• Fai un colacao. 
• Prepara unha infusión. 
• Fai tostadas. 
• Mezcla ingredintes cunha culler. 
• Saca comida dun bote. 
• Frega os pratos a man. 
• Garda as cousas no seu sitio.  
• Recolle e limpa a mesa. 
• Facer un zume. 
• Saca os cubiños de xeo. 
• Seguir os pasos dunha receita. 
• Lava frutas e verduras. 
• Corta as patacas para fritar. 
• Pela as frutas e verduras. 
• Prepara ensaladas de verduras. 
• Emprega abrelatas para latas con contido líquido. 
• Coce alimentos. 
• Cociña nun microondas. 
• Mide ingredintes. 
• Remove a comida. 
• Dispón a comida nunha fonte. 
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• Comproba que ten alimentos de uso diario. 
• Emprega un salvamanteles. 
• Serve a comida. 
• Garda a comida no frigorífico ou conxelador. 
• Emprega o lavavaixelas. 
• Fai un café 
• Emprega un abrebotellas. 
• Prepara a bolsa do almorzo. 
• Descóxela alimentos. 
• Pon a remollo as legumes. 
• Limpa aves e pescados. 
• Emprega a batidora. 
• Frite alimentos. 
• Hornea alimentos 
• Asa alimentos nun forno. 
• Emprega a olla a presión. 
• Prepara comidas precociñadas. 
• Prepara comidas completas. 
• Pranifica un menú semanal. 
• Pranifica comidas completas. 
• Garda s restos de comida no frigorífico ou conxelador. 
• Utilizar a lavalouza. 
• Utiliza unha pota a presión. 
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5. VIDA NA COMUNIDADE: 

Bloque 1:“Mobilidade e transportes”: 

• “Os desplazamentos e a orientación”: 

Obxectivos: 

 Coñecer e sentirse seguros no contorno e nos desprazamentos. 
 Axudar aos alumnos a obter maiores niveis de autonomía nos 

desprazamentos, pola cidade, minimizando os riscos. 
 Ter un comportamentos axeitado na rúa. 
 Saber usar un mapa da cidade para orientarse. 
 Organizar unha viaxe ou colaborar na organización da mesma. 

Contidos: 
 
•       O rueiro. 
•       Os puntos de referencia. 
•       Vocabulario do tema. 
•       Guía verbal. 
•       As axencias de viaxes. 
•       As estancias do colexio. 
• Desprazamentos. 
 
Procedementos: 
 
•       Uso do vocabulario do tema. 
•       Coñecemento das normas básicas de seguridade vial. 
•       Desenvolvemento das habilidades sociais na rúa. 
•       Uso axeitado do rueiro. 
•       Petición de axuda en caso de dúbida ou perda. 
•       Localización de punto de referencia nos entornos nos que se movan. 
•       Atención e escoita das instruccións na guía verbal. 
 
Actitudes: 
 
•       Participación, interés e colaboración nas saídas propostas. 
•       Respeto das normas de seguridade vial. 
•       Valoración do traballo realizado na rúa e aplicación, do mesmo, á vida 
diaria. 
•       Valoración da importancia de pedir axuda en caso de dúbida. 
•       Valoración da actitude de escoita cando receben guía verbal. 
 
Criterios de avaliación: 

 
•       Sube e baixa escaleiras. 
•       Usa unha escaleira mecánica. 
•       Emprega un ascensor. 
•       Camiña por unha beirarrúa sorteando obstáculos. 
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•       Permanece cun grupo de xente. 
•       Localiza oficinas ou salas dentro dun edificio. 
•       Leva consigo identificación e cartos. 
•       Emprega un rueiro como guía. 
•       Atopa unha casa ou edificio. 
•       Pide indicacións para ir a algún lugar. 
•       Pide axuda ou orientación sé se perde. 
•       Organiza unha viaxe. 
 

 

• “Educación vial”: 

Obxectivos: 

 Recoñecer e coñecer o significado das sinais de tráfico (semáforo e 
paso de peóns) 

 Coñecer o entorno físico próximo ao alumno en relazón co tráfico. 
 Transitar de forma adecuada pola rúa.   

Contidos: 
 
•       Normas e sinais de tráfico (semáforo e paso de peóns) 
•       Seguridade e prevención. 
•       Vocabulario do tema. 
•       As partes da rúa: calzada, beirarrúa, bordillo. 
 
Procedementos: 
 
•       Identificación e interpretación de normas básicas de educación vial. 
•       Aplicación de normas básicas de educación vial. 
•       Emprego de vocabulario específico. 
•       Recoñecemento das partes fundamentais da rúa. 
 
Actitudes: 
 
•       Respeto de normas e sinais de circulación vial. 
•       Responsabilidade e prudencia no uso das vias de comunicación como 
peatón. 
•       Participación, interés nas saídas propostas para xeneralizar as 
aprendizaxes. 
•       Valoración do traballo realizado na rúa e aplicación do mesmo á vida 
diaria. 
 
Criterios de avaliación: 

 
•       Coñece as normas básicas de convivencia educación vial que permitan 
desplazarse con seguridade e confianza en si mesmo. 
•       Relaciona “boneco verde” con paso de peatóns e “boneco vermello” 
con paso de vehículos. 
•       Coñece o semáforo e o seu significado. 
•       Xeraliza o uso do semáforo nas saídas a rúa. 
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•       Coñece as partes da rúa: calzada, beirarrúa, bordillo.  
•       Recoñece e usa correctamente o paso de peatóns.  
•       Xeraliza o uso do paso de peóns. 
•       Desprázase correctamente pola rúa. 
•       Respeta normas de seguridade vial. 
•       Coñece e usa vocabulario relacionado coa rúa.       
 

 

• “Os transportes públicos”: 

Obxectivos: 

 Ter un comportamento axeitado nos transportes públicos. 
 Coñecer as normas para viaxar en autobús. 
 Capacitar aos alumnos para empregar o transporte público de xeito 

autónomo. 

Contidos: 
 
•       Os transportes públicos. 
•       Formas de pago. 
•       As líneas de autobús. 
•       As estacións e paradas de autobús e tren. 
•       Normativa de seguridade nos transportes públicos. 
•       Vocabulario sobre o tema. 
 
Procedementos: 
 
•       Coñecemento e uso do autobús e do tren. 
•       Recoñecemento e uso axeitado das partes básicas das paradas de 
autobús e tren. 
•       Emprego de distintas formas de pago. 
•       Coñecemento das estacións de autobús e tren. 
•       Coñecemento e aplicación da normativa de seguridade nos transportes 
públicos. 
•       Emprego de vocabulario específico. 
 
Actitudes: 
 
•       Respeto polas normas establecidas nos transportes públicos. 
•       Participación e interés por coñecer e usar os transportes públicos, de 
xeito autónomo. 
 
Criterios de avaliación: 

 
Coñece e usa o vocabulario relacionado cos transportes públicos. 
•       Desplázase, correctamente, nos transportes públicos. 
•       Emprega a tarxeta do bus. 
•       Paga, ao conductor, con cartos. 
•       Realiza, de xeito autónomo, tódalas secuencias do uso do transporte 
público. 
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•       Respeta as normas de seguridade e de emprego do transporte público. 
•       Coñece as estacións de tren e autobús. 

 

Bloque 2:“Compras e adquisición de productos”: 

• “Facemos a lista da compra”: 

Obxectivos: 

 Elaborar e planificar unha compra en calquer tipo de establecimento o 
centro comercial 

 Levar un rexistro de alimentos/produtos que é necesario repoñer. 
 Planificar as compras en relación a un presuposto. 
 Actuar de xeito cada vez mais autónomo nas diferentes actividades da 

vida cotiá. 
 Desenvolver habilidades e estratexias que favorezan a resolución de 

problemas. 

Contidos: 
 

• Alimentos necesarios 
• O menú 
• Distintos tipos de establecementos ou centros comerciais. 
• Lista da compra 
• Inventarios 
• Os cartos 

 
Procedementos: 
 

Anticipación dos entornos nos que se vai a traballar.  
• Identificacion dos productos que necesitan ser repostos e anota 
aqueles dos que non lle quedan existencias. 
• Selección dos establecementos os que ten que acudir.  
• Deseño do percorrido que ten que realizar . 
• Confeccion das listas para diferentes tipos de compras alimentación 
aseo limpeza ou papeleria. 
 
Actitudes: 
 

• Confianza crecente nas súas propias posibilidades  
• Disfrute pola realización e participación en actividades cotias e 

normalizadoras.  
• Valoración do deseño da  lista da compra como elemeto necesario e 

facilitador na realización desta actividade cotiá.  
 
Criterios de avaliación: 

 
• Fai un inventario das existencias para elaborar a lista antes de ir á 

tenda 
• So anota os artigos necesarios. 
• Organiza e planifica a compra e o seu itinerario tendo en conta o tipo 
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de artigo e a ubicación das distintas tendas. 
• Presuposta e planifica os cartos que vai necesitar 

Realiza unha lista cos seus compañeiros tras un reparto de tarefas. 
 

 

• “Imos de compras”: 

Obxectivos: 

 Realizar unha compra nun determinado establecemento de xeito 
autónomo  

 Diferenciar e desplazarse autonomamente polas distintas areas e 
seccions dos supermercados.  

 Actuar de xeito cada vez mais autónomo nas diferentes actividades da 
vida cotiá.  

 Desenvolver habilidades e estratexias que favorezan a resolución de 
problemas. 

Contidos: 
 

• O supermercado 
• As tendas especializadas  
• Os cartos  
• As seccions do super  
• Os alimentos  
• Distintos tipos de productos 

 
Procedementos: 
 

• Iniciación e mantemento da interacción  con persoas e profesionais 
dos distintos establecementos. 

• Uso de habilidades sociasi adquiridas(saudo,espera de turnos etc). 
• Desplazamento e identificación das distintas seccións ou espazos nos 

distintos establecementos. 
• Observación e seleccion dos elementos presentados de distinta forma. 
• Realizacion da compra tendo en conta as variables calidade/prezo. 
• Distribucíon e transporte da compra. 
• Colocación dos productos comprados no lugar correspondente. 

 
Actitudes: 
 

• Valoración da realización de compras coma un feito 
habitual,necesario e adulto. 

• Valoración da compra coma elemento fundamental para a sua 
autonomia e vida adulta. 

• Actitude de axuda con outros compañeiros. 
• Aceptación das normas sociais establecidas nos distintos entornos 

comerciais. 
Disfrute pola realización e participación de actividades cotiás e 
satisfacción polo uso de distintos elementos do medio. 
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Criterios de avaliación: 
 

• Saúda ao entrar no centro comercial.  
• Colle un carro ou cesta según necesite.  
• Localiza os departamentos/seccions no supermercado.  
• Solicita axuda aos dependentes  
• Seleciona e compra axeitadamente os distintos tipos de produtos 

mirando as suas caracteristicas, data de caducidade, precio etc  
• Distribúe os artigos no carro/cesta.  
• Compra os produtos levando un control do gasto realizado.  
• Paga a compra na caixa.  
• Solicita o recibo da compra e comproba se corresponde coa compra 

realizada.  
• Compra en máquinas expendedoras.  
• Elabora presupostos sinxelos. 

 
 

Bloque 3:“Servizos da comunidade”: 

 Nivel inicial: 

Obxectivos: 

Coñecer e empregar os recursos, equipamentos e servizos existentes na 
comunidade para cubrir as necesidades propias, así como os requisitos 
necesarios para o seu uso, adecuando o seu comportamento ás normas 
establecidas. 

Contidos: 
 

• Identificación das distintas instalacións e servicios.  
• Localización das instalacións.  
• Relación entre as prestacións que ofrecen os equipamentos e as 

necesidades ás que poden dar resposta: Funcións. 
 

Procedementos: 
 
• Seguimento de instruccións e rutinas elementais nas distintas situacións 
para empregar distintos servicios.  
• Emprego dos servicios da comunidade.  
• Emprego de vocabulario específico (oral, pictiogramas, xestual...) 
 
Actitudes: 
 

• Respeto das normas para o uso dos servicios e equipamentos da 
comunidade.  

• Sensibilidade pola orde e limpeza das instalacións empregadas.  
• Disfrute das posibilidades que ofrecen os servicios e equipamentos da 

comunidade. 
•  
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Criterios de avaliación: 
 

• Adecua o comportamento ás distintas situacións, lugares e actos 
públicos, seguindo as normas cívicas e de convivencia máis axeitadas 
a cada momento e circunstancia.  

• Relacionase cos demáis nos distintos entornos da súa comunidade.  
• Emprega axeitadamente a instalación (según a súa función) 

 
 

 Nivel intermedio: 

Obxectivos: 

• Coñecer e utilizar os recursos e servicios da comunidade para cubrir as 
necesidades propias, cumplindo os requisitos necesarios para o seu uso, e 
adecuando o comportamento ás normas establecidas.  

•  Fomentar a participación dos alumnos na planificación de actividades 
a realizar no entorno social. 

•  Promover a inclusión e participación en servizos e actividades do 
entorno comunitario, potenciando no posíbel relazóns con outras persoas e 
selecionando, de acordo cos seus gostos persoais e posibilidades, entre as 
diferentes opcións que se lle oferece.  

• Concienciar ás famílias da importáncia do emprego dos servizos da 
comunidade para o desenvolvimento persoal dos seus fillos /as. 

Contidos: 
 
Servicios da comunidade:  

• Servicios de consumo: tendas, supermercado, centro comercial, a 
cafetería… 

• Servicios de información, ocio, cultura e formación: a biblioteca, cmix, 
centros cívicos... 

• Servicios de Saúde: centro de saúde, especialidades, planificación 
familiar, farmacias... 

Servicios de Comunicación Social: correos, ciber, prensa, locutorios, outros... 
 
Procedementos: 
 
• Identificación dos distintos servicios da comunidade. 
• Localización dos servicios da comunidade. 
• Relación entre os recursos e servicios que ofrece a comunidade e as 
necesidades do alumnado. 
• Emprego dos servicios da comunidade, a través das diferentes saídas 
que fagamos. 
• Seguimento de rutinas para empregar distintos servicios. 
• Emprego de vocabulario específico. 
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Actitudes: 
 
• Respeto das normas para o uso dos servicios da comunidade. 
• Sensibilidade pola orde e limpeza das instalacións empregadas. 
• Disfrute das posibilidades que ofrecen os servicios e equipamentos da 
comunidade. 
• Interés polos lugares que visitamos. 
•  Valoración dos servicios que ofrece a comunidade. 
 
Criterios de avaliación: 
 
• Identifica os diferentes servicios da comunidade que visitamos (a 
biblioteca, a cafetería...). así como o fin co que acudimos alí. 
• Emprega os servicios que a comunidade oferta para cubrir as súas 
necesidades. 
• Adecua o comportamento ás distintas situacións, lugares e actos 
públicos, seguindo as normas cívicas e de convivencia mais axeitadas a 
cada momento e circunstancia. 
• Relacionase cos demáis nos distintos entornos da súa comunidade. 
• Realiza correctamente a súa tarefa no lugar que visitamos.  
• Realiza xestións necesarias para utilizar determinados servicios da 
comunidade. 
 

 

 Nivel avanzado: 

Obxectivos: 

• Fomentar a participación dos alumnos /as na planificación de 
actividades a realizar no entorno social. 

• Promover a inclusión e participación en servizos e actividades do 
entorno comunitario, potenciando no posíbel relazóns con outras persoas e 
selecionando, de acordo cos seus gostos persoais e posibilidades, entre as 
diferentes opcións que se lle oferecen. 

• Favorecer a relazón e a participación co entorno próximo da vivenda 
(viciños, barrio, etc). 

• Proporcionar os apoios necesários para participar nas actividades que 
cada persoa escolla. 

• Ter información das posibilidades que ofrece o entorno en relazón a 
axudas,  e ofertas do entorno. 

• Concienciar ás famílias da importáncia do emprego dos servizos da 
comunidade para o desenvolvimento persoal dos seus fillos /as. 

• Aprender e xeneralizar os xeitos sociais básicos no entorno próximo. 
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Contidos: 
 
• Servicios da comunidade 
• A Búsqueda de información e recursos 
 
Procedementos: 
 
• Emprego de internet e outros puntos de información na búsqueda de 
información dos recursos do entorno 
• Realización de visitas a centros que organicen actividades de ocio, 
culturais e formativas 
• Elaboración de revistas, informes, etc. a fin de ter guías dos recursos 
comunitarios. 
• Selección de recursos existentes e realización de trámites. 
 
Actitudes: 
 
Valoración dos recursos do entorno como xeito de ampliar as alternativas de 
ocio e sociais. 
 
Criterios de avaliación: 
 
• Xeraliza os xeitos sociais nas actividades realizadas no entorno próximo 
• Coñece e describe algúns dos recursos visitados 
• Elaboración de guías de recursos 
• Participación nalgún dos recursos atopados. 
• Realización de algunha xestión (ex.: tarxeta autobús)   
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6. HABILIDADES ACADÉMICO-FUNCIONAIS: 
 

6.1. “Os cartos”:  

Obxectivos: 

 Aprender a usar os cartos así como os valores das moedas e os billetes. 
 Mellora de xeitos necesarios para se manexar na comunidade: os 

cartos. 

Contidos: 
 

• As moedas e billetes. 
• A coma. 
• As columnas. 
• Lectura e reproducción de cantidades. 
• Equivalencias de moedas e billetes. 
• Cambio de columna. 
• O pago. 
• As voltas. 

 
Procedementos: 
  

• Realización de actividades encamiñadas ó recoñecemento de 
moedas e billetes. 

• Colocación dos cartos nas columnas correspondentes. 
• Lectura de cantidades e reproducción das mesmas coas moedas 

correspondentes. 
• Realización de equivalencias con distintas moedas. 
• Realización de pagos e cobros (exactos e non exactos). 
• Reconto das voltas. 
• Uso dos cartos con operacións básicas. 
• Uso da calculadora para esas operacións. 

 
Actitudes: 
 

• Interés en aprender a usar os cartos. 
• Recoñecer o distinto valor dos cartos. 

 
Criterios de avaliación: 

 
• É capaz de identificar as distintas moedas. 
• E capaz de identificar os distintos billetes. 
• Clasifica monedas e billetes. 
• Asocia monedas e billetes co seu valor correspondente. 
• Ordena monedas e billetes polo seu valor. 
• Coñece a posición correcta de euros e céntimos con respecto á 

coma. 
• Le e reproduce cantidades co material de apoio en situacións reais. 
• E capaz de facer as contas cunha calculadora. 
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• Realiza equivalencias. 
• Fai pagos aproximados. 
• Fai pagos exactos. 
• Da o cambio. 
• Comproba as voltas. 
• E capaz de facer un pago nunha situación real. 

 
 

6.2. “O reloxo”: 

Obxectivo: 

Coñecer e manexar o reloxo , de agullas e/ou dixital , en situacións da vida 
cotiá. 

Contidos: 
 

• O reloxo dixital e o reloxo analógico. 
• Indicadores das horas nos dous reloxos. 
• Indicadores dos minutos nos dous reloxos. 
• Os elementos do reloxo: as agullas e os números. 
• A numeración: do 1ó 12; do 1 ó 60. 
• Conceptos xerais: cuantitativos, de orde… 
• Lateralidade: dereita e esquerda. 
• Expresión e comprensión escrita. 

 
Procedementos: 
  

• Lectura das horas nos dous reloxos. 
• Lectura e reproducción das horas en punto, e media, e cuarto e 

menos cuarto nos dous reloxos. 
• Lectura e reproducción das horas e 5, 10, 20, 25 nos dous reloxos. 
• Lectura e reproducción das horas menos 5, 10, 20, 25 nos dous reloxos. 
• Lectura das horas “pasadas” e “van a ser” nos dous reloxos. 
• Coñecemento dos distintos elementos do reloxo. 
• Utilización das unidades de medida arbitrarias. 
• Realización funcional de experiencias con unidades de tempo. 
• Elaboración e utilización de estratexias persoais para levar a cabo 

medicións do tempo de forma aproximada. 
• Distinción de dous tipos de reloxo: analóxico e dixital. 
• Realización de experiencias significativas co reloxo: medir o tempo en 

relación coas actividades diarias. 
 

Actitudes: 
 

• Valorar a importancia de coñecer o reloxo para comprender 
axeitadamente distintos carteis e sinalizacións. 

• Consideración do erro como estímulo para novas iniciativas. 
• Compromiso no uso correcto de instrumentos e unidades de medida. 
• Participación e interés polas tarefas propostas. 
• Valoración do traballo do reloxo como de interés para a súa vida 

diaria. 
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Criterios de avaliación: 
 

• Coñece a hora no reloxo analóxico. 
• Coñece as horas no reloxo dixital. 
• Coloca os números nun reloxo axeitadamente. 
• Manexa as agullas na dirección correcta. 
• Asocia cada agulla coa súa función. 
• Marca as horas indicadas. 
• Asocia a hora que é coa actividade a realizar. 
• Asocia a hora dixital coa analóxica. 
• Fai unha lectura “analóxica” da hora en dixital. 
• Diferencia os dous tipos de reloxo: analóxico e dixital. 
• Le as horas e os minutos: en punto, e media, e cuarto, menos cuarto. 
• Le as horas e os minutos: e cinco/menos cinco, e dez/menos dez, e 

vinte/menos vinte, e vintecinco/menos vintecinco. 

 
 

6.3. “O cálculo mental”: 

Obxectivo: 

Mellora as habilidades de cálculo necesárias para se manexar cos cartos e co 
reloxo. 

Contidos: 
 

• A calculadora. 
• Series numéricas. 

 
Procedementos: 
  

• Coa calculadora realiza series de cálculo mental con distintas 
agrupacións (10 en 10, 5 en 5...) 

• Realización de series de cálculo mental sin calculadora. 
• Realización de conteos (moedas, obxectos, etc.) empregando 

estratexias de cálculo mental. 
 

Actitudes: 
 
Valora a importancia deste traballo como facilitadora en actividades da vida 
diaria. 

 
Criterios de avaliación: 

 
• Fai recontos de 1 en 1 
• Fai recontos de 2 en 2 
• Fai recontos de 5 en 5 
• Fai recontos de 10 en 10 
• Fai recontos de 20 en 20 
• Fai recontos de 50 en 50 
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7. EMPREGO: 

Obxectivos:  

 Identificar e empregar axeitadamente os diferentes materiais, 

ferramentas e máquinas, no seu entorno valorando axeitadamente os 

efectos que sobre él ten o uso racional dos recursos.                                                                                                              

 Aplicar técnicas e procedementos cos que afrontar a execución das 

tarefas e operacións básicas propias das diferentes familias profesionais, 

favorecendo a relación e xeneralización entre as distintas aprendizaxes. 

 Coñecer os efectos que sobre a saúde e seguridade persoal e grupal 

ten o respeto e cumprimento das normas de seguridade e hixiene, 

contribuíndo activa e responsablemente a orden e a consecución dun 

ambiente seguro e agradable. 

 Coñecer, iniciar, entrenar e potenciar as habilidades manipulativas, 

aplicando estas en procesos de traballo dentro de distintos módulos 

 Fomentar, potenciar e reforzar, diariamente actitudes, valores e normas 

básicas, fundamentais e imprescindibles para a capacitación laboral 

dos alumnos/a 

 Coñecer a existencia e posibilidades que ofrecen as institucións e 

servicios adicados a informar e facilitar emprego, así como a estructura, 

organización e mecanismos básicos de funcionamento da empresa. 

 

7.1. “Formación Laboral”: 

Contidos: 
 

• Os materiais e a súa utilización. 

• As ferramentas e as máquinas dos obradoiros, e o seu uso. 

• Procesos de traballo: Tarefas nun proceso tecnolóxico. 

• Os factores socio-laborais: as actitudes e metodoloxías de traballo. 

• A saúde laboral: normas de seguridade e hixiene. 

 
Procedementos: 

 
 

• Identificación, diferenciación, recoñecemento e manipulación dos 
materiais empregados nos diferentes obradoiros. 

• Selección e emprego das distintas ferramentas e máquinas axeitadas 
os materiais e tarefas a realizar. 

• Utilización de materiais de refugallo para a construcción de novos 
obxetos. 

• Planificación da realización dun proxecto tecnolóxico e levalo a cabo 
empregando as distintas técnicas de traballo. 

• Realización de actividades laborais encomendadas cumprindo as 
responsabilidades, adaptandose as posibles novas situacións (traballo 
individual, grupal en cadea…), resolvendo situaciones problemáticas  
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tomando as decisións  axeitadas. 
• Realización de operacións de orden, limpeza e mantemento de 

materiais, ferramentas e máquinas. 
• Identificación de señais e simbolos de seguridade, e prevención de 

riscos na utilización de máquinas, ferramentas,  materiais, productos e 
outros elementos relacionados co tipo de traballo que se realice. 

• Uso de vocabulario e simboloxía relacionado cos materiais, as 
ferramentas, máquinas e procesos/proxectos de traballo máis 
empregados. 
 

Actitudes: 
 

• Actitud de coidado e respeto ante a manipulación de materiais,  
ferramentas e máquinas. 

• Constancia ,interese e satisfacción por rematar os traballos de maneira 
correcta, valorando o seu esforzo persoal. 

• Valoración de actitudes axeitadas no traballo (responsabilidade, 
puntualidade,…) así como o respeto polo traballo propio e alleo 

• Mantemento dunha relación positiva cos seus compañeiros valorando 
a incidencia das súas accións no grupo de traballo. 

• Actitud de atención e precaución ante calqueira situación, actividade 
e utilización de materiais, ferramentas e máquinas. 

• Valoración da importancia do cumprimento das normas de 
seguridade e hixiene e os riscos que conleva o seu incumprimento no 
traballo. 

 
Criterios de avaliación: 
 

• Recoñece o material , as ferramentas e as máquinas axeitadas para 
realizar productos e ofrecer servicios 

• Realiza un proxecto tecnolóxico seguindo un plan, con axuda, 
empregando axeitadamente os materiais, ferramentas, máquinas e 
técnicas 

• Participa en traballos respetando as normas de funcionamento 
asumindo responsabilidades e desempeñando as tarefas 
encomendadas  

• Coopera na superación de dificultades xurdidas no grupo aportando 
ideas e esforzos con xenerosidade e tolerancia hacia os demáis 

• Identifica a información dos mensaxes de sinais, símbolos, iconos máis 
frecuentes nos entornos laborais 

• Recoñece a importancia do bó uso dos materiais, ferramentas, 
máquinas e instalacións, así como do orde e da limpeza para a boa 
conservación, mantemento e maior duración dos mesmos 

• Cumpre as normas de seguridade no traballo 
• Utiliza medidas convencionais ou non convencionais aplicadas  a 

diferentes magnitudes 
• Segue de maneira axeitada as instruccións recibidas 
• Exprésase, utilizando a terminoloxía axeitada, necesidades propias de 

situacións laborais de forma oral ou mediante sistemas alternativos 
• Coñece as posibilidades e limitacións dún mesmo para poder 

desempeñar tarefas laborais 
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7.2. “Orientación Laboral”: 

Contidos: 
 

• O mercado laboral: ofertas e búsqueda de emprego. 
• As empresas: Tipos,  funcións, relacións laborais,… 
• Os postos de traballo. 

 

Procedementos: 
 

•  Localización das distintas empresas, institucións, organismos, 
asociacións,… que poden facilitar un posto de traballo. 

• Cumprimentación de documentos, solicitudes de emprego, 
currículums, cartas de presentación,…, orientadas a optar a unha 
oferta de emprego. 

• Diferenciación dos distintos centros de traballo tendo en conta as súas 
actividades. 

• Recoñecemento dos diversos postos de traballo dentro da empresa, 
así como as súas funcións. 

• Información sobre os distintos tipos de contratos. 
• Información sobre os dereitos e obligacións do traballador e as 

consecuencias derivadas do incuprimento das mesmas. 
• Identificacións das propias motivacións, intereses, capacidades e 

expectativas laborais. 
• Formación nun centro de traballo. Prácticas nas empresas. 

 
Actitudes: 
 

• Curiosidade por coñecer as distintas empresas, institucións, 
asociacións,… que faciliten postos de traballo. 

• Predisposición a consultar sobre calquera problemática e situación 
laboral 

• Motivación e interese por coñecer as características e requerimentos 
de distintos postos de traballo e os prefís profesionais. 

• Valoración da formación e prácticas como elemento de 
enriquecemento para o desenrolo profesional. 

• Valoración do traballo como garantía da súa autonomía persoal e 
social. 
 

Criterios de avaliación: 
 

• Identificá-las características das organizacións laborais e dos seus 
postos de traballo sobre os que hai posibilidades de acceder para 
desempeñar un traballo dacordo ás súas capacidades 

• Empregar distintos recursos que sirvan para á procura de emprego 
• Ser consciente dos distintos dereitos e obrigas que o traballador ten, 

cando desempeña unha actividade laboral, dentro de calquer tipo de 
empresa 

• Coñecer e adaptarse á cultura do centro onde desempeña o seu 
traballo e ó posto mesmo, no caso que realizara prácticas de traballo 
nunha empresa. 
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8. SAÚDE E SEGURIDADE: 

Obxectivos:  

 Formar en materia de seguridad e higiene para conocer, identificar y 
prevenir los riesgos para la salud procedentes de la realización del 
trabajo. 

 Capacitar e implicar en el establecimiento de medidas preventivas, 
especialmente en las relativas a normas de trabajo. 

 Reforzar la seguridad e higiene dentro de los procedimientos diarios de 
operación en el puesto de trabajo. 

 Sensibilizar hacia la prevención de riesgos laborales y crear cultura 
preventiva. 

 Conocer las prácticas personales y grupales que tiendan a conseguir la 
seguridad en el trabajo, respetando a los demás, aceptando la 
responsabilidad en las decisiones y desarrollando las propias 
capacidades laborales. 

 

8.1. “Seguridade”: 

Contidos: 
 

• Normas de seguridade no entorno próximo. 
• Situacións de emerxencia. 
• Seguridade Vial. 

 
Procedementos: 

 
• Realización de saídas encamiñadas á interiorización de normas de 

seguridade vial 
• Adopción de medidas básicas de seguridade (no fogar, escola, 

traballo, ocio...) 
• Posta en práctica de diferentes protocolos ante distintas situacións de 

emerxencia (evacuación, chamadas de auxilio...) 
• Coñecemento de primeiros auxilios básicos a través da 

experimentación con elementos e útiles de botiquín. 
• Clasificación de productos e aparatos segundo a súa perigosidade ou 

toxicidade.  
 

Actitudes: 
 

• Valoración dos riscos no uso de productos de limpeza e 
electrodomésticos. 

• Respeto ás pautas dadas en situacións de emerxencia. 
• Actitude de axuda e colaboración ante situacións de emerxencia e 

accidentes. 
• Respeto ás normas de seguridade. 



PCC FPC                                                                                  CEE “Ntra Sra de Lourdes” ASPRONAGA 

 
39 

 

Criterios de avaliación: 
 

• Presenta actitudes de control persoal ante situacións de emerxencia. 
• Coñece normas básicas de Educación Vial que permitan desplazarse 

con seguridade e confianza en sí mesmo. 
 

 

8.2. “Saúde e Seguridade no traballo”: 

Contidos: 
 

1.Saúde  
1.1.2. Accidente de traballo 
1.1.3. Enfermedade profesional 
1.1.4. Saúde laboral 
1.1.5. Prevención 
1.1.6. Condicións de traballo 
1.1.7. Perigo e risco: sinalización 
1.1.8. Equipos de protección 
1.1.9. Hixiene no traballo 
1.1.10. Ergonomía 
1.2.Siniestralidade laboral 
1.3.Identificación de riscos 
1.3.1.Condicións de traballo 
1.3.2.Factores de risco 
1.3.3.Medidas preventivas 

 
Procedementos: 

 
• Elaboración e realización de índices de siniestralidade e cuestionarios 

relacionados coa prevención de riscos. 
• Participación en conversas e postas en común, respetando turnos de 

palabra. 
• Recollida e interpretación de información para o análise dos puntos 

máis significativos sobre a acción preventiva. 
• Comprensión e análise de textos escritos. 
• Realización de fichas individuais de traballo. 
• Uso de medios audiovisuais e recursos sociais do entorno. 

 
Actitudes: 

 
• Recoñecemento e valoración da utilidade da acción preventiva para 

coñecer e resolver diferentes situacións relativas ao entorno de 
prevención de riscos. 

• Sensibilización ante os procesos de seguridade y prevención. 
• Interés e gusto pola descripción precisa de métodos e técnicas 

relacionadas coa prevención de riscos laboralis. 
• Curiosidade e interés por investigar e participar en todos os procesos 

propostos. 
• 3Confianza nas propias capacidades para percibir e resolver 

problemas. 
• Perseverancia e flexibilidade na búsqueda e mellora de solucións. 
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• Interés e respeto poas estratexias e solucións a problemas distintos dos 
propios. 
 

Criterios de avaliación: 
 

• Preocupase pola sua saude e a dos demáis 
• É capaz de identificar os riscos a que se atopa exposto 
• Coñece os danos derivados do trabajo (enfermedades profesionais e 

accidentes) 
• Quere evitar os riscos 
• Comprende que a prevención é o conxunto de medidas elementais 

para evitar/disminuir riscos laborais 
• É consciente de que si nos protexemos sufriremos menos danos 
• Coñece o modo en que debe realizar o seu traballo en condicións de 

seguridade 
• Realiza o traballo según certas normas básicas de seguridade 
• Utiliza os equipos de protección individual que lle foron asignados 
• Informa aos compañeiros e encargado das situacións de risco que 

detecta 
• Coñece as senais de peligro 
• Respeta as senais de prohibición 
• Cumple as senais de obligación 
• Sabe cómo sair do centro en caso de evacuación 
• Antes de empezar un traballo comproba que dispón de todo o 

necesario 
• Revisa periódicamente o estado das ferramientas/máquinas que utiliza 
• Mantén a orde e a limpeza no lugar de traballo 
• Non realiza tarefas para as que non foi autorizado 
• Mantén en todo momento a atención no seu traballo 
• Respeta e utiliza correctamente os sistemas de protección colectiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCC FPC                                                                                  CEE “Ntra Sra de Lourdes” ASPRONAGA 

 
41 

 

 

9. OCIO: 

Obxectivos: 

 Xeneralizar ó entorno o lecer escolar, facendo prevalecer as decisións e 
gustos persoais. 

 Promover a inclusión e participación en servizos e actividades de ocio 
no entorno comunitario, potenciando no posíbel a relación cós iguais. 

 Organizar e utilizar o tempo de lecer como medio de desenrolo e 
disfrute persoal, seleccionando, dacordo cós seus gustos persoais e 
posibilidades, entre as diferentes opcións que se lle ofertan. 

Contidos: 
 

• Necesidades recretivas e preferencias. 
• O lecer no entorno. 
• Os medios audivisuais: radio, televisión, prensa, etc. 
• As novas tecnoloxías no tempo de lecer. 
 
Procedementos: 

 
• Participación en diferentes actividades de lecer, en consonancia coa 
súa idade. 
• Elección de actividades de lecer entre varias opcións. 
• Interacción con persoas de diferentes entornos, a través de situacións 
lúdicas. 
• Perfeccionamento no xogo regrado. 
• Planificación e secuenciación do tempo de lecer, administrándoo de 
forma axeitada. 
• Selección de contidos dentro da oferta audiovisual, segundo 
preferencias e calidade da oferta. 
• Manexo instrumentas de novas teconoloxías. 
 
Actitudes: 

 
• Adecuación das actividades á idade da cada un. 
• Gusto variado por actividades de lecer libremente escollidas. 
• Converxencia dos gustos propios cós dos demáis, para a participación 
en actividades grupais. 
• Participación activa e cooperante, respetando normas e regras. 
• Autoregulación nos tempos dedicados á utilización de medios 
audiovisuais e teconoloxícos. 
• Coidado dos materiais e equipamento empregados nas actividades 
recreativas, gardándoos e dándolles un uso axeitado. 
• Respeto ás normas sociais básicas nos espacios públicos e de diversión. 

 
Criterios de avaliación: 

 
• Coñece diferentes maneiras de ocupar o tempo de lecer fora da casa 
e nela, que permitan satisfacer as súas necesidades de relación. 
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• Emprega as instalacións e servizos culturais e recreativos da 
comunidade. 
• Obten información en diferentes medios de comunicación de masas. 
• Emprega as novas tecnoloxías. 
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10. EDUCACIÓN FÍSICA: 

Obxectivos: 

 O ensino da Educación física terá como obxectivo o desenvolvemento 
das seguintes capacidades: 

 Coñecer e valorar o seu corpo e a actividade física como medio de 
exploración e desfrute das súas posibilidades motoras, de relación cos 
demais e como recurso para organizar o tempo libre. 

 Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudable e os 
efectos beneficiosos que esta ten para a saúde individual e colectiva. 

 Apreciar a actividade física para o benestar, manifestando unha 
actitude responsable cara a un mesmo e as demais persoas e 
recoñecendo os efectos do exercicio físico, da hixiene, da alimentación 
e dos hábitos posturales sobre a saúde. 

 Adoptar unha actitude crítica ante o tratamento do corpo, a 
actividade física e o deporte. 

 Valorar a práctica habitual e sistemática de actividades físicas como 
medio para mellorar as condicións de saúde e calidade de vida. 

 Identificar a dereita e a esquerda nun mesmo e nos demais sabendo 
situar os obxectos con relación ao propio corpo. 

 Afianzar a lateralidade. 
 Desenvolver e educar as habilidades motoras e brindar posibilidades 

para satisfacer as necesidades do movemento. 
 Activar na súa totalidade os procesos motoras, coordinar e harmonizar 

á vez que estimular e canalizar modos de condutas emocionais 
afectivas. 

 Controlar a hiperactividad mediante unha oferta de movementos 
motores funcionais con finalidade. 

 Experimentar sensacións de equilibrio e desequilibrio empezando por 
situacións próximas ás habituais e unha base de sustentación próxima 
ao chan. 

 Utilizar as súas capacidades físicas, habilidades motoras e o seu 
coñecemento da estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación. 

 Realizar tarefas dirixidas ao incremento das posibilidades de 
rendemento motor, á mellora da condición física para a saúde e ao 
perfeccionamento das funcións de axuste, dominio e control corporal, 
adoptando unha actitude de autoesixencia na súa execución. 

 Realizar actividades que permitan satisfacer as necesidades en relación 
ás capacidades físicas e habilidades específicas a partir da valoración 
do nivel inicial.  

 Recoñecer e identificar as diferentes partes do corpo, nun mesmo e nos 
demáis. 
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 Adquirir, elixir e aplicar principios e regras para resolver problemas 

motores e actuar de forma eficaz e autónoma na práctica de 
actividades físicas, deportivas e artístico-expresivas. 

 Regular e dodificar o esforzo, chegando a un nivel de autoesixencia 
acorde coas súas posibilidades e a natureza da tarefa. 

 Coñecer e consolidar hábitos saudables, técnicas básicas de 
respiración e relaxación como medio para reducir desequilibrios e aliviar 
tensións producidas na vida cotiá e na práctica físico-deportiva. 

 Acadar un bo control respiratorio e de relaxación. 
 Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 

estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 
 Comunicar os desexos de forma verbal, corporal, visual, desenvolvendo 

a creatividade. 
 Practicar e deseñar actividades expresivas con ou sen base musical, 

utilizando o corpo como medio de comunicación e expresión creativa. 
 Participar en actividades físicas compartindo proxectos, establecendo 

relacións de cooperación para alcanzar obxectivos comúns, resolvendo 
mediante o diálogo os conflitos que puidesen xurdir e evitando 
discriminacións por características persoais, de xénero, sociais e 
culturais. 

 Coñecer e valorar a diversidade de actividades físicas, lúdicas e 
deportivas como elementos culturais, mostrando unha actitude crítica 
tanto dende a perspectiva de participante coma de espectador. 

 Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais, 
colectivas e de adversario, aplicando os fundamentos regulamentarios 
técnicos e tácticos en situacións de xogo, con progresiva autonomía na 
súa execución. 

 Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo 
impacto ambiental, contribuíndo á súa conservación. 

 Mostrar habilidades e actitudes sociais de respecto, traballo en equipo 
e deportividade na participación en actividades, xogos e deportes, 
independentemente das diferenzas culturais, sociais e de habilidade. 

 Mellorar os problemas de condutas desadaptativas ofrecéndolles outras 
posibilidades máis acordes, cunha práctica deportiva na que se 
recompensen as condutas axeitadas. 

 Saber realizar un quencemento xeral cara a unha práctica deportiva, 
lúdica,… 

 Recoñecer as diferentes partes dun quencemento así como os 
beneficios que éste aporta a hora da práctica deportiva, lúdica,… 
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Bloque 1. O corpo: imaxe e percepción: 

Contidos: 
 

• Afirmación da lateralidade. 
• Nocións asociadas a relacións espaciais e temporais. Percepción 

espazo-temporal. 
• Descubrimento dos elementos orgánico-funcionais relacionados co 

movemento. 
• Representación do propio corpo e do dos demais. 
• Equilibrio estático e dinámico 
• Organización espazo-temporal. 
• Elementos orgánico-funcionais relacionados co movemento. 
• Recoñecemento e identificación das partes do corpo, nun mesmo e 

nos demáis. 
 
Procedementos: 
 

• Toma de conciencia do propio corpo en relación coa tensión, a 
relaxación e a respiración. 

• Experimentación de posturas corporais diferentes. 
• Posibilidades sensoriais. Exploración e discriminación das sensacións. 
• Experimentación de situacións de equilibrio e desequilibrio. 
• Posibilidades perceptivas. Exploración das capacidades perceptivas e 

a súa relación co movemento. 
• Consolidación da lateralidade e a súa proxección no espazo. 
• Conciencia e control do corpo en repouso e en movemento. 
• Aplicación do control tónico e da respiración ao control motor. 
• Adecuación da postura ás necesidades expresivas e motoras de forma 

económica e equilibrada. 
• Utilización axeitada da discriminación selectiva de estímulos e da 

anticipación perceptiva. 
• Execución de movementos de certa dificultade cos segmentos 

corporais non dominantes. 
• Equilibrio estático e dinámico en situacións complexas. 
• Estruturación espazo-temporal en accións e situacións motoras 

complexas. 
 
Actitudes: 

 
• Aceptación da propia realidade corporal. 
• Valoración e aceptación da propia realidade corporal e da das 

demais persoas. 
• Valoración e aceptación da propia realidade corporal e a dos demais, 

mostrando unha actitude crítica cara ao modelo estético-corporal 
socialmente vixente. 

 
Criterios de avaliación: 

 
• Reaccionar corporalmente ante estímulos visuais, auditivos e táctiles, 

dando respostas motoras que se adapten ás características dos 
devanditos estímulos. 

• Consolidar a lateralidade. 
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• Empregar o lado dominante e non dominante nas execucións. 
• Mellorar o equilibrio estático e dinámico. 
• Recoñecer e identificar partes do corpo nun mesmo e nos demais. 
• Controlar o propio corpo durante as actividades adaptándoo ás 

diferentes situacións. 
 

 

Bloque 2.  Habilidades motoras: 

Contidos: 
 

• Habilidades físicas. 
• Capacidades físicas. 

 
Procedementos: 
 

• Formas e posibilidades do movemento. Experimentación de diferentes 
formas de execución e control das habilidades motoras básicas. 

• Resolución de problemas motores sinxelos. 
• Formas e posibilidades do movemento. Axuste e consolidación dos 

elementos fundamentais na execución das habilidades motoras 
básicas. 

• Utilización eficaz das habilidades básicas en medios e situacións 
estables e coñecidas. 

• Control motor e dominio corporal. 
• Mellora das calidades físicas básicas de forma xenérica e orientada á 

execución motora. 
• Dominio motor e corporal dende unha formulación previa á acción. 
• Acondicionamento físico orientado á mellora da execución das 

habilidades motoras. 
• Adaptación da execución das habilidades motoras a contextos de 

práctica de complexidade crecente, con eficiencia e creatividade. 
 

Actitudes: 
 

• Interese por mellorar a competencia motora. 
• Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando 

as diferenzas individuais no nivel de habilidade. 
• Valoración do traballo ben executado dende o punto de vista motor. 
• Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando 

as diferenzas no nivel de habilidade. 
 

Criterios de avaliación: 
 

• Desprazarse e saltar de forma diversa, variando puntos de apoio, 
amplitudes e frecuencias, con coordinación e boa orientación no 
espazo. 

• Desprazarse e saltar, combinado ambas as dúas habilidades de forma 
coordinada e equilibrada, axustando os movementos corporais a 
diferentes cambios das condicións da actividade. 

• Adaptar os desprazamentos e saltos a diferentes tipos de ámbitos que 
poidan ser descoñecidos e presenten certo grao de incerteza. 
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• Realizar lanzamentos e recepcións e outras habilidades que impliquen 
manexo de obxectos, con coordinación dos segmentos corporais e 
situando o corpo de forma apropiada. 

• Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles, sen perder o seu 
control, adecuando os movementos ás traxectorias. 

• Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles, sen perder o control 
destes nos xogos e actividades motoras que o requiran, con axuste 
correcto á situación no terreo de xogo, ás distancias e ás traxectorias. 

• Equilibrar o corpo adoptando diferentes posturas, con control da 
tensión, a relaxación e a respiración. 

• Xirar sobre o eixe lonxitudinal e transversal, diversificando as posicións 
segmentarias e mellorando as respostas motoras nas prácticas 
corporais que o requiran. 

• Mostrar condutas activas para incrementar globalmente a condición 
física, axustando a súa actuación ao coñecemento das propias 
posibilidades e limitacións corporais e de movemento. 

• Incrementar os niveis de resistencia aeróbica, flexibilidade e forza 
resistencia a partir do nivel inicial, participando na selección das 
actividades e exercicios en función dos métodos de adestramento 
propios de cada capacidade. 
 

 

Bloque 3: 

A. Actividades físicas artístico-expresivas. 
B. Expresión corporal. 

Contidos: 
A. Actividades físicas artístico-expresivas: 

• Posibilidades expresivas con obxectos e materiais. 
• corpo e o movemento como instrumentos de expresión e 

comunicación. 
• corpo e o movemento. Conciencia das posibilidades e recursos da 

linguaxe corporal. 
• Tipos de ritmos. 
• Formas de desprazamento en función do ritmo marcado. 

B. Expresión corporal: 
Bailes e danzas: aspectos culturais en relación á expresión corporal. 
Procedementos: 
A. Actividades físicas artístico-expresivas: 

• Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e 
do movemento. 

• Sincronización do movemento con pulsacións e estruturas rítmicas 
sinxelas. 

• Exteriorización de emocións e sentimentos a través do corpo, o xesto e 
o movemento, con desinhibición. 

• Imitación de personaxes, obxectos e situacións. 
• Participación en situacións que supoñan comunicación corporal. 

Recoñecemento e respecto polas diferenzas no modo de expresarse. 
• Adecuación do movemento a estruturas espazo-temporais e 

execución de bailes e coreografías simples. 
• Expresión de emocións e sentimentos a través do corpo, o xesto e o 



PCC FPC                                                                                  CEE “Ntra Sra de Lourdes” ASPRONAGA 

 
48 

 

movemento. 
• Recreación de personaxes reais e ficticios e os seus contextos 

dramáticos. 
• Utilización dos obxectos e materiais e as súas posibilidades na 

expresión. 
• Composición de movementos a partir de estímulos rítmicos e musicais. 

Elaboración de bailes e coreografías simples. 
• Expresión e comunicación de sentimentos e emocións individuais e 

compartidas a través do corpo, o xesto e o movemento. 
• Representacións e improvisacións artísticas coa linguaxe corporal e 

coa axuda de obxectos e materiais. 
B. Expresión corporal: 
Execución de bailes de práctica individual, por parellas ou colectiva. 

 
Actitudes: 
A. Actividades físicas artístico-expresivas: 

• Valoración dos usos expresivos e comunicativos do corpo. 
• Desfrute mediante a expresión a través do propio corpo. 
• Desfrute mediante a expresión e comunicación a través do propio 

corpo. 
• Participación en situacións que supoñan comunicación corporal. 

Valoración das diferenzas no modo de expresarse. 
• Participación e respecto ante situacións que supoñan comunicación 

corporal. 
B. Expresión corporal: 
Predisposición a realizar os bailes e danzas con calquera compañeiro e 
compañeira. 
 
Criterios de avaliación: 
 

• Simboliza personaxes e situacións mediante o corpo e o movemento 
con desinhibición e soltura na actividade. 

• Reproduce corporalmente ou con instrumentos unha estrutura rítmica. 
• Propon estruturas rítmicas sinxelas e reproducilas corporalmente ou con 

instrumentos. 
• Utiliza os recursos expresivos do corpo e implicarse no grupo para a 

comunicación de ideas, sentimentos e representación de personaxes e 
historias, reais ou imaxinarias. 

• Construe composicións grupales en interacción cos compañeiros e 
compañeiras utilizando os recursos expresivos do corpo e partindo de 
estímulos musicais, plásticos ou verbais. 

• Realiza bailes por parellas ou en grupo, indistintamente con calquera o 
seu membro, mostrando respecto e desinhibición. 
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Bloque 4: 

A. Actividade física e saúde. 
B. Condición física e saúde. 
C. Actividades no medio natural. 

Contidos: 
A. Actividade física e saúde: 
• Relación da actividade física co benestar. 
• Recoñecemento dos beneficios da actividade física na saúde. Mellora 

de forma xenérica da condición física orientada á saúde. 
• Recoñecemento dos efectos beneficiosos da actividade física na 

saúde e identificación das prácticas pouco saudables. 
• Mobilidade corporal orientada á saúde. 
• Medidas básicas de seguridade na práctica da actividade física, con 

relación ao ámbito. Uso correcto e respectuoso de materiais e espazos. 
• Seguridade na propia práctica da actividade física. Quentamento, 

dosificación do esforzo e relaxación. 
• Medidas de seguridade na práctica da actividade física, con relación 

ao ámbito. Uso correcto e respectuoso de materiais e espazos. 
B. Condición física e saúde: 
• Quentamento. Efectos. Pautas para a súa elaboración. 
• Relación entre a mellora das calidades físicas relacionadas coa saúde 

e a adaptación dos aparatos e sistemas do corpo humano. 
• Recoñecemento do efecto positivo que a práctica de actividade 

física produce nos aparatos e sistemas do corpo humano. 
• Alimentación e actividade física: equilibrio entre a ingesta e o gasto 

calorífico. 
C. Actividades no medio natural: 

Normas de seguridade para a realización de percorridos de orientación no 
medio urbano e natural. 
 
Procedementos: 

A. Actividade física e saúde: 
• Adquisición de hábitos posturales e alimentarios saudables e 

autonomía na hixiene corporal. 
• Adquisición de hábitos posturales e alimentarios saudables 

relacionados coa actividade física e consolidación de hábitos de 
hixiene corporal. 

• Prevención de lesións na actividade física. Quentamento, dosificación 
do esforzo e recuperación. 

• Mellora da condición física orientada á saúde. 
B. Condición física e saúde: 
• Elaboración e posta en práctica de quentamentos, logo de análise de 

actividade física que se realiza. 
• Acondicionamento das calidades relacionadas coa saúde: resistencia 

aeróbica, flexibilidade e forza resistencia xeral, mediante a posta en 
práctica de sistemas e métodos de adestramento. 

• Adopción de posturas correctas nas actividades físicas e deportivas 
realizadas. 

• Execución de métodos de relaxación como medio para liberar 
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tensións. 
C. Actividades no medio natural: 

Realización de percorridos de orientación, a partir do uso de elementos 
básicos de orientación natural e da utilización de mapas. 

 
Actitudes: 

A. Actividade física e saúde: 
• Respecto das normas de uso de materiais e espazos na práctica de 

actividade física. 
• Actitude favorable cara á actividade física con relación á saúde. 
• Valoración da actividade física para o mantemento e a mellora da 

saúde. 
B. Condición física e saúde: 
• Valoración da alimentación como factor decisivo na saúde persoal. 
• Respecto polas diferenzas individuais físicas e motoras. 
• Apreciación da importancia dun bo quentamento previo á práctica 

deportiva. 
• Valoración da importancia da relaxación e/ou estiramentos despois da 

actividade física. 
C. Actividades no medio natural: 

Aceptación das normas de seguridade e protección na realización de 
actividades de orientación. 
Criterios de avaliación: 

• Realizar exercicios de acondicionamento físico atendendo a criterios 
de hixiene postural como estratexia para a prevención de lesións. 

• Manter condutas activas acordes co valor do exercicio físico para a 
saúde, mostrando interese no coidado do corpo. 

• Relacionar as actividades físicas cos efectos que producen nos 
diferentes aparatos e sistemas do corpo humano, especialmente con 
aqueles que son máis relevantes para a saúde. 

• Reflexionar sobre a importancia que ten para a saúde unha 
alimentación equilibrada e as actividades diarias realizadas. 

• Mostrar interese por cumprir as normas referentes ao coidado do corpo 
con relación á hixiene e á conciencia do risco na actividade física. 

• Identificar algunhas das relacións que se establecen entre a práctica 
correcta e habitual do exercicio físico e a mellora da saúde e actuar 
de acordo con elas. 

• Completar unha actividade de orientación, preferentemente no 
medio natural, coa axuda dun mapa e respectando as normas de 
seguridade. 
 

 

 

 

 

 

 



PCC FPC                                                                                  CEE “Ntra Sra de Lourdes” ASPRONAGA 

 
51 

 

 

Bloque 5: 

A. Xogos e deportes I. 
B. Xogos e deportes II. 

Contidos: 
A. Xogos e deportes I: 
• Compresión e importancia do cumprimento das normas de xogo. 
• Descubrimento da cooperación e a oposición con relación ás regras 

de xogo. 
• xogo e o deporte como elementos da realidade social. 
• xogo e o deporte como fenómenos sociais e culturais. 
• Tipos de xogos e actividades deportivas 
• Xogo como actividade común a tódalas culturas. 
• Tipos de xogos minoritarios e individuais. 

 
B. Xogos e deportes II: 
• As fases do xogo nos deportes colectivos: organización do ataque e 

da defensa. 
• Tipos de xogos minoritarios, individuais e de equipo. 

 
Procedementos: 

A. Xogos e deportes I: 
• Realización de xogos libres e organizados. 
• Realización de xogos e de actividades deportivas de diversas 

modalidades e dificultade crecente. 
• Participación en xogos e iniciación á práctica de actividades 

deportivas. 
• Posta en práctica de estratexias básicas de xogo relacionadas coa 

cooperación, a oposición e a cooperación/oposición. 
• Uso axeitado das estratexias básicas de xogo relacionadas coa 

cooperación, a oposición e a cooperación/oposición. 
• Realización de xogos minoritarios e individuais. 

 
B. Xogos e deportes II: 
• Práctica dos fundamentos técnicos, tácticos e regulamentarios dun 

deporte colectivo. 
• Participación activa nas actividades e xogos e no deporte colectivo 

escollido. 
• Realización de xogos minoritarios, individuais e de equipo. 

 
Actitudes: 

A. Xogos e deportes I: 
• Aceptación de distintos roles no xogo. 
• Recoñecemento e valoración cara ás persoas que participan no xogo. 
• Confianza nas propias posibilidades e esforzo persoal nos xogos. 
• Valoración do xogo como medio de desfrute e de relación cos 

demais. 
• Respecto cara ás persoas que participan no xogo e rexeitamento cara 

aos comportamentos antisociais. 
• Aceptación e respecto cara ás normas, regras, estratexias e persoas 
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que participan no xogo. Cumprimento das normas para un xogo limpo. 
• Valoración do esforzo persoal e colectivo nos diferentes tipos de xogos 

e actividades deportivas á marxe de preferencias e prexuízos. 
• Aprecio do xogo e as actividades deportivas como medio de desfrute, 

de relación e de emprego satisfactorio do tempo de ocio.  
• Aceptación da derrota e boa actitude na victoria. 
• Mantemento dunha actitude de xogo limpo. 

 
B. Xogos e deportes II: 
• Asunción da responsabilidade individual nunha actividade colectiva, 

como condición indispensable para a consecución dun obxectivo 
común. 

• Aceptación da derrota e boa actitude na victoria. 
• Mantemento dunha actitude de xogo limpo. 

 
Criterios de avaliación: 

• Participar e gozar en xogos axustando a súa actuación, tanto no que 
se refire a aspectos motores coma a aspectos de relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

• Participar do xogo e as actividades deportivas con coñecemento das 
normas e mostrando unha actitude de aceptación cara ás demais 
persoas. 

• Identificar, como valores fundamentais dos xogos e a práctica de 
actividades deportivas, o esforzo persoal e as relacións que se 
establecen co grupo e actuar de acordo con eles. 

• Actuar de forma coordinada e cooperativa para resolver retos ou para 
opoñerse a un ou varios adversarios nun xogo colectivo. 

• Actuar de forma coordinada e cooperativa para resolver retos ou para 
opoñerse a un ou varios adversarios nun xogo colectivo, xa sexa como 
atacante ou como defensor. 

• Opinar coherente e criticamente con relación ás situacións conflitivas 
xurdidas na práctica da actividade física e o deporte. 

• Resolver situacións de xogo reducido dun ou varios deportes 
colectivos, aplicando os coñecementos técnicos, tácticos e 
regulamentarios adquiridos. 

• Aprender a gañar e perder dunha forma deportiva respectando ós 
compañeiros e os contrarios. 
 

 

 


