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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. Ed. Artística (Ed. Plástica) 4º CURSO

                                Criterio de avaliación                                  Estándar de aprendizaxe

▪ B1.2. Recoñecer e identificar as formas naturais e artificiais, 
as texturas, os códigos e as técnicas básicas das obras 
plásticas, e expresar as súas diferenzas.

1.2.1. Representa formas naturais e artificiais presentes no contexto,
utilizando instrumentos,  técnicas e materiais adecuados na súa
obra persoal.(CSIEE, CCEC)

1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, atendendo a distintos 
criterios (similitude, diferenza, tacto, dureza etc.)(CCEC, CCL)

▪ B1.4. Interpretar o contido das imaxes e das 
representacións doespazo presentes no contexto, 
identificando as posicións dos elementos plásticos no 
espazo.

1.4.1. Interpreta e valora a información obtida de imaxes no contexto 
social, e elabora e comunica informacións básicas. (CCEC, CAA, CCL)

1.4.2. Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta 
técnicas espaciais.(CSC, CMCCT, CCEC)

▪ B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos 
que se utilizan nas producións artísticas.

2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes 
formas, cores, texturas e materiais.(CCEC)

2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido 
estético, de forma cada vez máis autónoma.(CCEC, CSIEE)

2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. para os debuxos 
usando liñas grosas, finas, sombras, manchas, etc. (CCEC, CSIEE)

2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, témperas etc.) con finalidade 
estética. (CCEC, CSIEE)

2.1.9. Identifica as formas en que está representada a figura 
humana nas obras plásticas. (CCEC, CSC)

2.1.10. Representa imaxes usando diferentes características da 
cor. (CCEC)

2.1.11. Utiliza diferentes materiais e texturas (arxila, tecidos, papel 
etc.) para as súas creacións plásticas. (CCEC, CSIEE)

2.1.12. Recorta, encarta e pega con precisión, con distintos materiais
etexturas,creando formas tridimensionais. (CCEC)
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▪ B2.2. Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas,
manexando ferramentas básicas de precisión e utilizando 
escalas e proporcións.

 2.2.2. Traza formas xeométricas con precisión, coa axuda das 
ferramentas básicas (regra, escuadro e cartabón). (CCEC, CMCCT)

2.2.6. Realiza composicións plásticas con figuras xeométricas, 
apreciando o valor expresivo da cor. (CCEC, CSIEE)

2.2.7. Debuxa persoas e obxectos através dun eixe de simetría. (CCEC,
CMCCT)

▪ B2.3. Utilizar e manexar as novas tecnoloxías da información 
e da comunicación como medio de información, investigación 
e deseño.

2.3.1. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos para obter información 
sobre o contexto artístico e cultural para as súas producións. (CD, 
CCEC)

- B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os 
instrumentos e os espazos,

2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de forma 
responsable e axeitada os materiais, os instrumentos e os 
espazos.(CSC, CSIEE)

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. Ed. Artística (Ed. Musical) 4º CURSO
                                Criterio de avaliación                                  Estándar de aprendizaxe

. B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades 
do son e coñecer exemplos de obras variadas da nosa e 
doutras culturas.

1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico
musical. (CCL, CCEC)

1.1.3. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en
audicións e representacións musicais. (CSC)

1.1.4. Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de 
Galicia. (CCEC, CAA)

▪ B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e 
describir os elementos que as compoñen.

1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e 
agrupacións instrumentais ou vocais. (CAA, CCEC)

1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e 
intensidade tras a escoita de obras musicais. (CCL, CCEC)

1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 
(CCEC, CMCCT)

▪ B1.4. Coñecer e identificar as principais familias dos 
instrumentos, amosando interese por coñecer instrumentos 
doutras culturas.

1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. (CAA, 
CCEC)

1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e 
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percusión. (CAA, CCEC

▪ B1.5. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha 
peza musical, así como rexistros e aplicacións 
informáticas para a análise e a produción musical.

 1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e representa 
graficamente a súa estrutura.(CAA, CCEC)

1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe musical convencional 
ou non, os trazos característicos da música escoitada.. (CAA, CCEC)

▪ B2.1. Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas 
instrumentais, en    solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical, así como valorar o 
traballo feito, avaliar o resultado e propor accións de mellora.

2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de 
obras. (CCEC, CAA)

2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos 
sinxelos.. (CCEC, CAA)

2.1.3. Interpreta  pezas  vocais  e instrumentais  sinxelas  con distintos  
agrupamentos, con e  sen acompañamento.(CCEC, CAA, CSC)

2.1.4. Analiza  a  interpretación e valora o resultado,  amosando interese  
pormellorar. (CAA, CSC)

▪ B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen 
a expresión corporal e danza.

3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de
sentimentos e  emocións e como forma de interacción social.(CCEC)

3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e 
doutras culturas. (CCEC,CSC)

▪ B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os 
instrumentos e os espazos,

2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as 
normas e as indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo. 
(CSC, CSIEE, CCEC, CAA)

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. C.C. Sociais 4º CURSO
                                Criterio de avaliación                                  Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. 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.

1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas 
e indirectas), selecciona a información relevante, a organiza, 
analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou 
por escrito.(CAA, CD, CMCCT, CCL)

1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara e limpa. (CAA, CCL, CMCCT)

▪ B1.2.Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un 1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega 
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comportamento de respecto e tolerancia ante as diferentes 
ideas e achegas alleas nos diálogos e debates, valorando o 
esforzo e amosando actitudes de cooperación, participación e 
respecto cara aos demais.

estratexias de traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado 
do material. (CSC, CAA)

▪ B2.2.Explicar e comparar as distintas formas de representar a 
superficie terrestre identificando os polos, oeixee os 
hemisferios e analizar cal delas reflicte mellor a realidade á 
que representa.

2.2.1.Explica e compara as distintas formas de representación da 
Terra,planos,mapas, planisferios e globos terráqueos 
identificando polos, eixe e hemisferios. (CMCCT, CCL, CAA)

▪ B2.3. Identificar e manexar os conceptos de paralelos, 
meridianos e coordenadas xeográficas para localizar 
determinados puntos da Terra.

2.3.1. Localiza diferentes puntos da Terra empregando os paralelos e 
meridianos e as coordenadas xeográficas.(CMCCT, CAA)

▪ B2.5.Explicar que é o tempo atmosférico, coñecer os 
instrumentos de medida, o seu uso, realizar medicións e 
interpretacións de gráficos a través dos datos recollidos nunha 
estación meteorolóxica de cara a facer unha predición do 
tempo atmosférico para un período de tempo determinado e a 
comunicación deste empregando mapas do tempo.

2.5.1.Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de 
medida que se utilizan para a recollida de datos atmosféricos 
clasificándoos segundo a función e información que proporcionan e 
fai medicións, interpretacións de datos e predicións do tempo 
atmosférico. (CMCCT,CCL, CAA)

▪ B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar e  nomear masas e 
cursos de auga, diferenciando augas superficiais e augas 
subterráneas, cuncas e vertentes hidrográficas e analizar as 
partes as partes dun río do medio próximo.

2.6.1.Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e 
cursos de auga, explicando como se forman as augas subterráneas,
como afloran e como se accede a elas. (CMCCT, CCL, CSC)

2.6.2.Diferencia cuncas evertenteshidrográficas. (CMCCT, CCL)

2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun ríoe as características de cada 
un deles. (CMCCT, CCL, CSC)

▪ B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, coñecer algúns tipos de 
rochas e a súa composición identificando distintos minerais e 
algunha das súas propiedades e usos. Facer especial fincapé 
nos que son propios de Galicia

2.7.1.Observa, identifica e explica a composición das rochas 
nomeando algúns dos seus tipos(CMCCT, CCL)

2.7.2.Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais, 
describe os seususose utilidades clasificando algúns minerais 
segundo as súas propiedades. (CMCCT, CCL)
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▪ B2.8.Describir as características do relevo de Galicia e a súa 
rede hidrográfica, localizándoos nun mapa.

2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en 
Galicia e as súas vertenteshidrográficas. (CSC, CAA)

2. 8.2 Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de Galicia.
(CSC, CAA)

▪ B2.9.Explicar a importancia da intervención humana no medio 
e favorecer o desenvolvemento sostible a través da realización
dunha campaña de concienciación no centro educativo.

2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as 
consecuencias da acción humana neste.(CSC, CCL)

2.9.2. Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e 
o consumo responsable. (CSC, CCL)

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. C.C. Naturais 4º CURSO
                                Criterio de avaliación                                  Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como 
resultado dun problema formulado, elaborar con autonomía 
documentación sobre o proceso e presentala en diferentes 
soportes.

1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén 
conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrita. (CAA, 
CCL, CMCCT, CSIEE)

1.1.2. Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira 
ordenada, clara e limpa. (CCL, CMCCT, CD)

1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 
(CAA, CMCCT, CD)

1.1.5. Reflexiona sobre o traballo realizado, saca conclusións sobre 
como traballa e aprende e elabora estratexias para seguir 
aprendendo. (CAA, CMCCT)

▪ B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou problemas que 
ocorren no seu contorno por medio da observación e obter 
unha información.

1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu 
contorno, empregando medios propios da observación para obter 
unha información. (CAA, CMCCT, CSIEE)

▪ B1.3. Traballar de forma cooperativa apreciando o coidado 
pola seguridade propia e a dos seus  compañeiros/as, 
coidando as ferramentas e facendo un uso axeitado dos 
materiais.

1.3.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo
amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 
(CAA, CMCCT, CSC,CSIEE)

▪ B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o 2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de 
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desenvolvemento persoal de determinados hábitos 
dealimentación,hixiene, exercicio físico edescanso.

alimentación sa e diferencia prácticas e mensaxes que son 
contraproducentes para a saúde. (CMCCT, CSC)

2.2.3.  Recoñece algúns factores que producen as enfermidades
máis  habituais  (carie,  catarros,  gripe,  obesidade)  e  aplica
actuacións para á súa prevención. (CMCCT)

▪ B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais, 
plantas e rochas do seu contorno próximo, recoñecendo as 
súas características principais, buscando información en 
fontes variadas.

3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e 
clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con 
criterio científico. (CMCCT)

3.1.2.  Observa,  identifica  e  recoñece  as  características  básicas e
clasifica plantas do seu contorno, con criterio científico. (CMCCT)

3.1.3. Utiliza claves e guías para a clasificación científica de animais 
e plantas. (CMCCT, CAA)

3.1.4. Identifica hábitats de seres vivos e elabora un protocolo para 
respectar a biodiversidade (CMCCT, CCL)

▪ B3.2. Planificar, observar e comparar, empregando os 
instrumentos e o material necesarios e rexistrar de forma 
cooperativa, algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser vivo 
contrastando os rexistros propios e os dos compañeiros con 
información doutras fontes. Comunicar de xeito oral e escrito 
os resultados, empregando soportes textuais variados.

3.2.1. Coñece e explica as funcións de relación, reprodución e 
alimentación. (CMCCT)

3.2.2. Planifica, observa, compara, rexistra e comunica, empregando 
soportes textuais variados, os resultados da observación do ciclo vital
previamente planificado. (CMCCT, CCL, CSIEE, CD)

▪ B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos 
recursos naturais e consecuencias do seu uso inadecuado 
facendo fincapé no aforro enerxético e no impacto 
medioambiental.

4.1.1. Identifica e coñece a intervención da enerxía nos cambios da  
vida cotiá. (CMCCT, CSC)

4.1.2. Explica algunhas características e propiedades do aire e as 
actuacións necesarias para evitar a súa contaminación. (CMCCT, 
CCL, CSC)

4.1.3. Elabora protocolos para melloraros problemas medioambientais 
da súa contorna. (CMCCT, CSC)
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  Matemáticas 4º CURSO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque  1:  Expresar  verbalmente  de  forma  razoada  o  proceso
seguido na resolución dun problema

Comunica  verbalmente  de  forma  razoada  proceso  seguido  na
resolución dun problema de Matemáticas ou en contextos da realidade.
(C.L.)

Bloque 1: Identificar e resolver problemas da vida cotiá, axeitados
ao seu nivel.

Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático.
(AA, IEE)

Bloque  2:  Ler,  escribir  e  ordenar  utilizando  razoamentos
apropiados, distintos tipos de números.

 Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números
(naturais,  fraccións  e  decimais  ata  as  centésimas),  utilizando
razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada
unha das súas cifras. (CL, AA)

Bloque 2: Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de
suma,  resta,  multiplicación  e  división  con  distintos  tipos  de
números.

Emprega  e  automatiza  algoritmos  estándar  de  suma,  resta,
multiplicación  e  división  (de  ata  dúas  cifras)  con  distintos  tipos  de
números. (AA)

Bloque  2:  Identificar,  resolver  problemas  da  vida  cotiá,
adecuados ao seu nivel.

Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados.
( AA, CL)

 Bloque 3 : Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes 
en cada caso, estimando a medida de magnitude  de lonxitude.

 Estima lonxitudes de obxectos e espazos coñecidos elixindo a 
unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha 
medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia 
utilizada. (AA, IEE)

9



                                     1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Lingua galega 4º CURSO

Bloque1.-Comunicación Oral-“ Escoitar e falar”

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe        CC

 B1.1.Comprender o sentido global de textos orais 
informativos dos medios decomunicación  audiovisuais 
emitidos con claridade, de xeito  directo e estilo sinxelo.

    B1.1.1.Comprende as ideas principais dun texto
    xornalístico oral informativo dos medios de 
    comunicación audiovisual,emitido de xeito claro,
    directo e sinxelo.

    B1.1.2. Elabora un breve resumo dun texto oral.

CCL
CAA

CCL
CSC

 B1.3.Comprender e producir textos orais  propios do uso 
cotiá ou do  ámbito académico.
  

    B1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións
    sinxelas,exposicións, narracións...) presentando
    coherentemente a secuencia de ideas, feitos,
    vivencias e as súas opinións e preferencias, utilizando
    o diccionario se é preciso.

CCL
CSIEE

 B1.5. Participar nas diversas situacións de  intercambio 
oral que se producen na aula amosando valoración e 
polas normas que rexen a interacción oral.

     B1.5.4.Exprésase cunha pronuncia e dicción
     correctas:articulación e volumen.

     B1.5.5.Participa na conversa formulando
     e contestando preguntas.

CCL
CSC
CCEC

CAA
Bloque2 /Bloque 3- Comunicación  Escrita” Ler e escribir”

 B2.1. Comprender,localizar e seleccionar información 
explícita en textos escrito soportes variados(webs 
infantís,libros,carteis).

    B2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto
    (narrativo,descritivo,expositivo)
    B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información 
    concreta dun texto.

CCL

CAA
CSIEE

 B2.2. Interpretar e comprender,de maneira  xeral,a 
información procedente de gráficos, esquemas sinxelos e 
ilustracións en textos.

    B2.2.1. Interpreta e comprende a información
    de gráficos,esquemas sinxelos e ilustracións,
    relacionando o contido co texto ó que acompaña.

CCL
CD
CSC
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B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto 
sinxelo e esquematizar e resumir o seu contido.
   

    B2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais
    dun texto sinxelo.
    B2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo.

CCL

CAA

 B2.4. Utilizar,de maneira xeral, estratexias  para mellorar 
a lectura.

 

    B. 2.4.1.Deduce o posible contido dun texto
    antes de lelo, axudándose do título e a ilustración.
    B2.4.2. Relé un texto e marca palabras clave
    para acadar comprensión, cando é preciso.

CCL
CAA
CSIEE

 B2.5. Utilizarde forma guiada tecnoloxías da información 
para obter información necesaria para as súas tarefas.

   B2.5.1. Utiliza,de forma guiada,as tecnoloxías
    da información para obter información.

CCL
CD   
CSIE

 B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta,  textos en galego 
adaptados aos seus intereses.

    B2.6.2. Le textos,,en voz alta ou en silencio, sen
    dificultade e coa velocidade adecuada.

CCL

 B3.1. Usar,de maneira xeral as estratexias de 
planificación  textualización e revisión do texto.

   
    B3.1.1.Planifica a elaboración do texto antes de
    comezar a escribir,xerando ideas, seleccionando
    e estruturando a información.

    B3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida,
    coherente e de xeito creativo.

    B3.1.3. Aplica en xeral,os signos de puntuación
    (punto,coma,punto e coma,dous puntos,puntos
    suspensivos,signos de  exclamación e interrogación).

    B3.1.4. Aplica,en xeral,a norma lingüística:
    ortografía,acentuación,léxico e morfosintaxe.
  
    B3.1.5.Escribe textos propios seguindo o proceso
    de:planificación,redacción,,revisión e elaboración
    de borradores.

CCL

CSIE

CAA

CSIEE

CCL

CCL,
CSC
CCEC

CCL,
CAA
CSEE
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 B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que 
permitan narrar,describir e resumir emocións e 
informacións relacionadas con situacións cotiás a aqueles 
que sexan característicos dos medios de comunicación.

    B3.2.1.Elabora,en diferentes soportes, textos da
    vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas
    e correos electrónicos, mensaxes curtas normas
    de  convivencia,avisos,instrucións..

    B3.2.2. Redacta textos sinxelos xornalísticos(noticias)

    B3.2.3. Elabora diferentes (narrativos,expositivos,
    descritivos) seguindo un guión establecido.

CCL
CAA
CD
CCL

CAA
CD

CSIEE
 

 B3.3. Elaborar textos do ámbito académico par  
obter,organizar e comunicar información.

.

   
    B3.3.1. Elabora por escrito textos moi sinxelos do
    ámbicadémico (cuestionarios,resumos,sinxelos,descricións
    e explicacións)para obter, organizar e comunicar información.

    B3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe
    verbal e non verbal: carteis,publicitarios, anuncios,cómic

CCL
CCEC
CSC
CAA

CSIE

 B3.6.Utilizar recursos gráficos paratextuais que faciliten a 
comprensión dos textos.

    B3.6.1.Usa recursos sinxelos gráficos e paratextuais
    (ilustracións,subliñados,gráficos e tipografía)para 
    facilitar a comprensióndos textos e ilustrar o seu contido.

CCL
CD
CAA

 B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en 
calquera soporte e valorar a  lingua escrita como medio de
comunicación.

..

    B3.7.1. Coida a presentación  dos textos seguindo as normas
    básicas establecidas:marxes, disposición no papel,limpeza,
    calidade caligráfica, interliñado en calquera soporte.

CCL
CD
CAA

Bloque 4-“ Coñecemento da lingua”
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 B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramática 
básica,como apoio á comprensión e  producción de textos,
así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

    B4.1.1.Sinala a denominación dos textos traballados e 
    recoñece nestes enunciados,palabras e sílabas.
    B4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente,pasado 
    e futuro) en formas verbais dadas.
    B4.1.3 Diferencia as sílabas que conforman cada palabra,
    diferenciando a sílaba tónica e a sílaba átona.
    B4.1.4. Identifica nun texto: substantivos, adxectivos,
    determinantes e cuantificadores.
    B4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas
    e cámbiao.

CCL
CAA

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas  ortográficas 
xerais e de acentuación e en  particular,apreciando seu 
valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

    B4.2.1. Aplica ,xeneralmente, as normas de acentuación.
    B4.2.2.Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas,
    nas súas producións escritas.
 

CCL

CSC

CCEC

 B4.3. Utilizar correctamente as regras  de puntuación,así 
como construír correctamente as oracións dende o punto 
de vista sintáctico nas producións  orais e escritas.

    B4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación.
    B4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas 
    producións.
    B4.3.3. Respecta,de xeito xeral, as normas morfosintácticas
    de colocación do pronome átono.

CCL

CCL

CSC
CCEC

 B4.6. Usar o dicionario en papel ou dixital, con certa 
autonomía 

   
     B4.6.1. Usa, con certa autonomía,o dicionario en papel ou 
     dixital.con certa autonomía.

CCL
CAA
CD

 B4.7 Identificar palabras compostas e  derivadas,asi 
como sinónimos, antónimos e palabras polisémicas de uso
habitual,
para comprender e producir textos.

    B4.7.1. Recoñece palabras derivadas e compostas,
    identificando e formando familias de palabras.
    B4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras
    polisémicas de uso habitual.
   

CCL
CAA

Bloque 5: Educación Lliteraria

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos 
procedentes da literatura popular galega,  así como da 
literatura galega ,en xeral.

    B5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da
    literatura popular oral galega (adiviñas, lendas,contos,poemas,
    cancións, ditos) e da literatura galega,,en xeral.

CCL
CCA
CCEC
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B5.2. Ler textos e obras en galego infantil,adaptacións 
breves de obras clásicas  e literatura actual en diferentes 
soportes.

    B5.2.1/.B.5.2.2 Le(en silencio e en voz alta)obras e textos en
    galego da literatura infantil,adaptacións breves de obras
    clásicas e literatura actual, en diferentes soportes fonte de 
    coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

CCL
CCEC
CD

B5.3. Identificar o xénero literario ao que pertenecen uns 
textos dados.

    B5.3.1 Idenfica o xénero literario ao que pertencen uns textos 
    dados: narrativa, poesía e teatro.

CCL
CCEC

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Lengua castelá 4º  CURSO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para 
satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situacións.

 B1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas
ideas en diversas situación de comunicación: - diálogos -exposicións 
orais segundo modelo e guiadas, con axuda, cando cumpra, das 
tecnoloxías da información e comunicación.
(CCL,CD,CAA,CSC,CSIEE)

 B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais 
sinxelos.

 B1.5.1. Comprende de forma global a información xeral de textos orais
de uso habitual,do ámbito escolar e social, identifica o tema e 
selecciona as ideas principais.
(CCL,CAA)
B1.5.3. Responde preguntas correspondentes á comprensión literal.
(CCL).

  B1.9. Valorar os medios de comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe e de acceso a informacións e 
experiencias de outras persoas.

 B1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade, 
imitando modelos.
(CCL)

 B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos. B2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa 
expresividade, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade.
(CCL).
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 B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e 
utilizando a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar
a ortografía.

B2.2.1. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais 
en textos do ámbito escolar e social.
(CCL)
B2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa 
idade e reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais.
(CCL)

 B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. B2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura voluntaria de 
diferentes textos.

 B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes 
intencións comunicativas, aplicando as regras ortográficas e 
coidando a caligrafía, orde e presentación.

 B3.1.1. Escribe textos sinxelos do ámbito escolar e social: atendendo 
á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e
a súa intención comunicativa (informativos, literarios), noticias, contos, 
narracións.
(CCL,CAA)

  B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a 
produción escrita dos seus compañeiros.

 B3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción 
escrita dos seus compañeiros.
(CCL,CSC)

B4.3. Sistematizar a adquisición de  vocabulario a través dos 
textos.

 B4.3.1. Iníciase no coñecemento da estrutura do dicionario e no seu 
uso para buscar o significado de diferentes tipos palabras.
(CCL,CAA). 
B4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións 
escritas.
(CCL).

 B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en 
prosa ou en verso, con sentido estético e creatividade: contos, 
poemas,

 B5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas).
(CCL,CAA)
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  Lingua estranxeira (Inglés) 4º CURSO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

B1.1 Comprender a idea global e a información máis importante 
en textos orais moi breves con estruturas simples e coñecidas 
cun léxico de uso cotiá con axuda de elementos lingüísticos e 
non lingüísticos presentes nas situacións comunicativas e 
conectados cos propios intereses e coas propias experiencias, 
articulados con claridade e lentamente, transmitidos de viva voz 
ou por a través de recursos multimedia que non distorsionen a 
mensaxe.

 B1.1Comprende o sentido global e a información mais importantes de 
textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá 
procedentes de medios audiovisuais ou da Internet adecuados a súa 
idade.(CCL)

 B1.3 Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 
básicos nos diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa.

B1.4 Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.
(CCL,CSC)

 Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción  

 B2.1 Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa
contorna inmediata, usando expresións e frases coñecidas e de 
uso frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores 
básicos.

 B2.1Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación 
breves e elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre 
temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, 
cunha pronuncia e entoación comprensibles.(CCL,CEC,CSEIEE,CAA)

 B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións 
funcionais de comunicación cunha pronuncia axeitada e 
empregando as convencións propias do proceso comunicativo.

 B2.2Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións 
cotiás.(CCL,CAA,CSC,CSEIEE).
B2.3Mostra una actitude atenta. (CSC).
B2.4Manifesta interés e respeto polas aportacións dos compañeiros. 
(CSC).

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 B3.1 Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
máis importantes en textos escritos sinxelos de temas 
previamente traballados de forma oral e de interese para o 

 B3.1Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral. (CCL)
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alumnado, e conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2 Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 
escritos sinxelos.

 B3.2Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado
de apoio visual, acorde a súa idade procedente dos medios de 
comunicación adaptados a súa competencia lingüística.(CCL,CD)

 Bloque 4: Produción de textos escritos  

 B4.1 Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases 
simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable 
corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 
puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 
familiares e predicibles

B4.1 Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral.(CCL,CAA) 
B4.2 Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados 
na clase. (CCL).
B4.3 Mostra interés por utilizar a lingua extranxeira. (CCL,CAA)

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural  

B5.2 Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. B5.2 Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa 
cultura.
(CEC.CSEIEE,CCL,CAA,CSC)

 B5.13Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a situación cotiáns e temas habituais e 
concretos relacionados coas suas experiencias e intereses.

 B5.13Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para 
participar nas interaccións da aula ou fora,ler textos próximos a su 
idade e escribir sobre eles. (CCL;CAA)
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  1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Ed. Física 4º CURSO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1.1. Opinar coherentemente, tanto desde a perspectiva de participante

como  de  espectador  ou  espectadora,  ante  as  posibles  situación

conflitivas xurdidas,  participando en debates,  e  aceptando as opinións

dos e das demais.

1.1.2.Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características

dun xogo practicado na clase e o seu desenvolvemento. (CCL, CAA,

CSC).

1.1.3.Mostra  boa  disposición  para  solucionar  os  conflitos  de  xeito

razoable. ( CSC, CAA, CSIEE).

1.1.4.Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica

deportiva. (CSC, CAA, CSIEE).

1.3.  Demostrar  un  comportamento  persoal  e  social  responsable,

respectándose a un mesmo e ás outras persoas nas actividades físicas e

nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con

interese e iniciativa individual e traballo en equipo.

1.3.2.Demostra  autonomía  e  confianza,  resolvendo  problemas

motores. (CSIEE, CAA, CCEC)

1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. (CSC,

CSIEE, CAA)

2.2.Coñecer  a  estrutura  e  funcionamento  do  corpo  para  adaptar  o

movemento  ás  circunstancias  e  condicións  de  cada  situación,  sendo

capaz  de  representar  mentalmente  o  seu  corpo  na  organización  das

accións motrices.

2.2.4.Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e

espazos en movemento, con e sen manipulación de distintos móbiles.

(CSC, CAA, 

2.2.5.Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante combinacións

de estímulos visuais, auditivos e táctiles no tempo e no espazo. (CSC,

CAA, CSIEE)

3.1.Resolver  situacións  motrices  con  diversidade  de  estímulos  e

condicionantes  espazo-temporais,  seleccionando  e  combinando  as

habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas

de forma eficaz.

▪ 3.1.1.Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos e en

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, intentando non

perder o equilibrio nin a continuidade, axustando a súa realización

aos parámetros espazo-temporais (CSC,  CCEC, CAA)
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▪ 3.1.2.Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de

obxectos (lanzamento, recepción) en diferentes tipos de contornos e

de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas aplicando os

xestos e utilizando os segmentos dominantes.(CSC, CCEE, CAA)

5.1.Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e

os hábitos  posturais  sobre  a  saúde e  o  benestar,  manifestando unha

actitude responsable cara un mesmo ou mesma.

5.1.3.Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde.

(CSC, 

5..1.1.Participa activamente nas actividades propostas para mellorar as

capacidades físicas. (CSIEE, CAA)

6.2.Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, en

especial as de Galicia.

6.2.1.Recoñece  as  diferenzas,  características  básicas  entre  xogos

populares, deportes colectivos, deportes individuais e actividades na

natureza. (CCEE, CAA, CSC)

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Relixión 4º curso

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Identificar la necesidad del perdón para ser feliz
Recuerda y acepta, situaciones personales que necesitan perdón(CL 
CSC)

2. Reconocer el valor del cumplimiento de una promesa Dialoga sobre la importancia de cumplir las promesas (CL)

3. Expresar el significado de “La parábola del Hijo Pródigo”
Expresa el comportamiento del arrepentimiento y de como le agrada a 
Dios (CL, CSC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Tal e como establece a lexislación vixente, a avaliación deberá ser global, continua, formativa e integradora, é dicir, o
proceso de avaliación non será circunstancial, senón que se levará a cabo ao longo de todo o curso escolar como
recurso para obter información que oriente o proceso educativo. Deste xeito, a  avaliación do alumnado terá en conta
principalmente a observación sistemática e a análise das actividades e probas específicas (resolución de retos e
tarefas) realizadas, tanto nas anteriores avaliacións de xeito presencial, como nesta última de xeito telemático.

Así mesmo, xa que debe ter un carácter formativo, ademais de valorar os avances e progresos no plano cognitivo,
tamén se terá en conta a evolución noutros aspectos referidos ao ámbito motriz, o esforzo e o interese que poñen ao
realizar as tarefas pertinentes, o nivel de participación ou o respeto ás regras e normas das actividades.

Sesións de clase diaria a través de sesións de clase “online”, a través de Cisco Webex, onde tamén recibirán un
planteamento lúdico e con actividades interacivas. A Través da aula virtual, poñemos tamén numerosas ferramentas
tecnolóxicas tanto para repasar e afianzar contidos dados, coma para ampliar algún, que de xeito puntual o profesor
considerou necesario.

Instrumentos:

A A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no
conxunto das áreas. Utilizaremos como instrumentos de avaliación:

-    -  Listas de control
     -  Escalas de estimación
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-  Un rexistro anecdótico. 

Observación diaria do traballo e do progreso do alumnado, tanto a través de probas que nos indiquen o nivel de
adqusición de contidos, coma das tarefas  presentadas perante o “ensino non presencial”.

- 1ª e 2ª avaliación: Escalas de observación e rexistro anecdótico persoal e probas específicas. 
- 3ª avaliación: rexistro anecdótico persoal,e producións a través de medios dixitais das tarefas realizadas (reforzo e
ampliación) e actividades realizadas (escritos, presentacións, vídeos...). Puntuacións obtidas a través das actividades
subidas na aula virtual.

Cualificación
final

Tendo en conta o anteriormente dito, o procedemento para obter a cualificación final de curso será o seguinte: 
Tomaremos como referencia principal as cualificacións obtidas polo alumnado na primeira e na segunda avaliación, 
pero tamén valoraremos positivamente, e teranse en conta, as actividades de repaso e reforzo, e se é o caso, 
ampliación, das que se están a levar a cabo neste terceiro trimestre, como un medio que beneficie positivamente a 
nota do alumnado.
A avaliación, como xa sinalamos, será continua. As distintas actividades: Tarefas, proxectos,… realizados na casa,
neste período de confinamento, que afectou especialmente a este terceiro trimestre, sempre mellorará a cualificación
final. Valoraremos: Ademais da actitude de esforzo e interés do alumnado, tamén a súa presentación: limpeza e orde.

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

Actividades
Ditas actividades durante este 3º trimestre, consistirán fundamentalmente no repaso e reforzo dos contidos
traballados nas  dúas  avaliacións anteriores,  e  nalgún caso  puntual,  tamén se  poderá  levar  a  cabo  unha
ampliación  dos  mesmos,  pero  sempre  partindo  da  base  do  traballado  de  xeito  presencial,  e  incidindo
principalmente na aprendizaxe de aspectos fundamentais; e por suposto, tendo en conta as circunstancias nas
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que nos atopamos e as posibilidades das que dispoñemos.

No referente a atención á diversidade, dicir que todas as actividades formuladas levarán propostas para que
cada discente as leve a cabo en función das súas capacidades, intereses ou nivel de dificultade que considere
oportuno, permitindo así o desenvolvemento da súa iniciativa e autonomía persoal. 

Metodoloxía

 (alumnado con
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade á Internet, a pesar de que o ancho de banda non sexa moi bo, e con 
frecuencia existen bastantes cortes na rede. As metodoloxías que se van a empregar serán sempre para 
favorecer unha aprendizaxe significativa, dándolle ao labor didáctico un enfoque globalizador, interdisciplinar, e 
na medida das posibilidades lúdico e motivador, usando preferentemente metodoloxías activas coma o 
actividades interactivas, traballos, xogos, retos,.. . Promoveremos un enfoque interdisciplinar das materias e 
unha aprendizaxe activa, na que o alumno sexa quen de construír a súa propia aprendizaxe. O traballo 
docente, será o de orientar, promover e facilitar o desenvolvemnto competencial no alumnado facendo uso 
axeitado dos coñecementos (matemáticos, lingüísticos, tecnolóxicos,…), destrezas e valores. Así mesmo, 
mediante prácticas de traballo individual e cooperativo, terase en conta a atención á diversidade e o respecto 
polos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe.
Na medida das posibilidades empregaránse recursos na rede e as achegas que as TIC fan ao mundo escolar,
conscientes de que ese será o mundo no que se moverá con frecuencia o noso alumnado.
Dada  a  situación  na  que  nos  atopamos,  puntualmente  no  resto  de  áreas,  formularase  a  través  do
plantexamento de diferentes técnicas: xogos ,coma o “scaperoom”, actividades e retos intelectuais, crativos
e/ou  físicos  (que  englobarán  tamén outros  aspectos  que  se  traballarán  de  xeito  transversal),  tratando  de
aumentar así a motivación do alumnado.
 
Ditos retos e actividades serán colgadas na páxina web do centro,no blogs de centro e aula, no grupo de 
mensaxeria, para que así a comunidade educativa poida acceder a eles (ben sexa a través do móvil, ordenador
ou tablets). Ademais, tamén se puxo a disposición de alumnos e familias unha conta de correo persoal, redes 
sociais (wasap),  foros na aula virtual,... a través dos cales, poden consultar dúbidas con respecto ás tarefas ou 
actividades a realizar ou sobre como envialas, así coma a cerca de todo tipo de traballos: fotos ou vídeos da 
realización das mesmas.
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Materiais e
recursos

En  relación  aos  materiais  e  recursos,  sinalar  que  se  empregarán  recursos  alternativos  aos  utilizados
habitualmente nas sesións presenciais, de tal xeito que o alumado poda desenvoverse co que conte na casa.
Foron moi variados: Fichas e actividades interactivas, actividades LIM, titoriais, vídeos explicativos en internet,
realización de diferentes traballos, documentos en distintos soportes, contos e textos en formato dixital, xogos
coma o “escaperoom”; manualidades, actividades “online”,  ou tamén a través da plataforma SNAPPET; e
nalgúns casos consulta nos libros de texto (tamén en formato dixital, e/ou en papel)

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para informar ao alumnado utilizaremos: Redes sociais (wasap), Correo electrónico, páxina web do centro co 
seu blog correspondente, aula virtual, videoconferencias Cisco Webex,blogs de aula e vía telefónica.

Publicidade

WEB DO CENTRO
REDES SOCIAIS
BLOG DE AULA
AULA VIRTUAL 
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