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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles DE CC NATURAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Traballar de forma cooperativa, respectando 

os compañeiros/as, o material e as normas de convivencia. 

 

Est. Apr. CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e 

en equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as normas de 

convivencia.(CCA,CMCT.CSC,CSIE) 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as 

persoas valorando a diversidade 

Est. Apr. CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano e 

compárao co doutros seres vivos(CMCT,CSC) 

Est. Apr. CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como funcións 

vitais(CMCT,CAA) 

Bl Boque 2 Crit. Aval. B2.2. Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, 

exercicio físico e descanso coa saúd e coa enfermidade Est. Apr. CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada 

alimentación coa propia saúde(CMCT,CSC) 

BloBloque 3 Crit. Aval. B3.1. Identificar as principais características e 

comportamentos de animais e plantas para adaptarse ao seu medio, tendo 

en conta o seu contorno 
Est. Apr. CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes 

observando o seu contorno(CMCT,CCL) 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.1. Identificar e describir a auga e o aire como 

recursos fundamentais para a vida, e tomar conciencia da necesidade do 

seu uso responsable 

Est. Apr. CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na 

escola.(CSC,CMCT,CAA) 

Bloque 5 Crit. Aval. B5.1. Observar, manexar e clasificar obxectos e 

aparellos simples domésticos e escolares identificando a súa utilidade, as 

partes que os compoñen e a enerxía que empregan 

Est. Apr. CNB5.1.2. Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora 

a importancia de cada profesión, a responsabilidade e a contribución social, 

evitando estereotipos sexistas(CSC,CAA,CSIE) 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles DE CC SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bl Bloque 1 Crit. Aval. B1.2. Traballar en equipo e adoptar un 

comportamento de respecto e tolerancia ante as achegas alleas.(CCL) 
Est. Apr. CSB1.2.1. Participa en actividades individuais e de grupo 
adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario, 

valorando o esforzo e o coidado do material(CCL,CAA) 

Bloque 2 Crit. Aval. B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural 

analizando os usos que o ser humano fai da auga: domésticos, 

Est. Apr. CSB2.1.1. Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser 

humano, fai da auga(CSC,CAA) 



 
 
 

   

 

económicos, públicos e deportivos recreativos. O uso responsable deste 

ben(CSC) 

 

Est. Apr. CSB2.1.2. Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá. 

BlBloque 2 Crit. Aval. B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e 

urbana, analizando en grupo as consecuencias que a intervención 

humana provoca na conservación da paisaxe natural e definindo 

algunhas medidas para a conservación desta.(CSC) 

Est. Apr. CSB2.5.1. Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana 

mais próxima.(CSC,CAA) 

Est. Apr. CSB2.5.2. Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de 

interior(CSC,CAA,CCL) 

Est. Apr. CSB2.5.3. Coñece e leva á practica accións positivas para a 

protección do medio natural(CSC,CAA) 

Bl Bloque 3 Crit. Aval. B3.3. Recoñecer a importancia que o exercicio 

activo da cidadanía polas persoas que o habitan ten para unha 

convivencia pacifica(CSC) 
Est. Apr. CSB3.3.1. Describe algunhas accións da cidadanía que contribúen 

ao desenvolvemento dunha convivencia pacifica(CSC,CAA,CCL) 

Bloque 4 Crit. Aval. B4.2. Coñecer os instrumentos básicos para a 

medida do tempo, iniciarse no seu uso e manexo(CSC) 

Est. Apr. CSB4.2.1. Coñece os instrumentos de medida do tempo e iníciase 

no seu manexo(CSC) 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaje 

B1.1. Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos e 

situación da vida cotiá e explicar oralmente o proceso seguido para a súa 

resolución. 

1.1.1Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 

(CMCT e CCL) 

 

B2.1. .Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 

apropiados. 

 

2.1.1 Le, escribe e ordena números ata o 999. (CMCT) e (CCL) 

2.1.2 Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos 

reais. (CMCT) e (CAA) 

2.1.3 Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes. 

(CMCT e CAA) 

B2.3.Realizar operación,cálculos numéricos e diferentes procedementos, 2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma na resolución 



 
 
 

   

 

incluído o cálculo mental, en situación de resolución de problemas. de problemas contextualizados.(CMCT). 

B3.4. Coñecer as unidades básicas de medida do tempo e as súas 

relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria 

3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (en punto, medias e 

cuartos) (CMCT) 

B3.5. Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e 

billetes do sistema  monetario da Unión Europea 

3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver 

problemas en situación reais como figuradas. (CMCT e CAA) 

B4.1. Identificar e completar figuras simétricas. 4.1.1. Completa figuras partindo do seu eixe de simetría. (CMCT) 

B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando 

algúns recursos de representación gráfica: táboas de datos, bloques de 

barras, diagramas lineais, gráficos de pictogramas … comunicando a 

información 

5.1.1. Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas básicas. 

(CMCT) e (CAA) 

5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de 

gráficos. (CMCT) e (CAA) 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles LINGUA GALEGA 

Criterio de aprendizaxe Estándarde aprendizaxe 

   B1.3Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso 

cotián ou do ámbito académico 

 

 

1.1.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e contestando se é preciso. (CCL), (CAA), (CSC) e (CSEIEE) 

1.1.2. Segue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a 

organización do traballo. (CCL) e (CAA) 

1.1.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. 

(CCL), (CSIEE) e (CAA) 

Bloque 1.5.Participar nas diversas situacións de interacción oral que se 

producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

1.5.1Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. (CCL), (CSC) 

e (CAA) Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 

orais. (CCL), (CSC) e (CCEC) 



 
 
 

   

 

1.5.2Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro 

da aula e valora o seu uso fóra dela. (CCL), (CSC) e (CCEC) 

 

Bloque 2.1Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso 

cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

 

2.1.2Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de 

situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou 

mensaxes curtas. (CCL) 

 

Bloque 2.7Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de 

textos do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

 

2.7.2Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas 

feitas. (CCL), (CSC), (CAA) e (CSIEE) 

 

Bloque 3.2.Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

3.2.1Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, anuncios, cómic. (CCL, CSC, CCEC, CAA, CSIEE) 

 

Bloque4.2.Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas máis 

sinxelas. 

 

4.2.1.Coñece, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas e 

aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. (CCL) (CSC) e  

(CCEC) 

 

Bloque5.2Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, 

para chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

 

 

 

 

5.2.1Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses 

infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora. (CCL), (CCEC) 

e  

5.2.2Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos intereses 

infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. (CCL), 

(CCEC) e (CD) 



 
 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles LENGUA CASTELLANA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando o quenda de palabra e a intervención dos e das 

demais 

1.1.1 Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións. (CCL, 

CAA, CSC) 

B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e sinxelo, 

de diferente tipoloxía, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados) e a súa intención comunicativa (informativos, 

literarios e prescritivos 

1.5.2Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos atendendo á 

forma da mensaxe e a súa intención comunicativa: cartas, anuncios, 

regulamentos, folletos…. (CCL , CAA) 

1.5.3Responde preguntas correspondentes á compresión literal. (CCL) 

B1.7 Reproducir textos axeitados aos seus gustos e intereses. 

 

1.7.1Reproduce de memoria textos literarios ou non literarios, sinxelos e 

breves, axeitados aos seus gustos e intereses. (CCL , CAA , CCEC) 

B1.9. Producir textos orais breves, imitando modelos a atendendo á 

forma e a intención comunicativa 

1.9.1Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar e 

social, de diferente tipoloxía: noticias, avisos, contos, poemas, anécdotas…. 

(CCL , CAA , CSIEE) 

B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes 

formatos (descritivos, narrativos, dialogados) e intencións 

comunicativas(informativos, literarios e prescritivos), aplicando as 

regras ortográficas de nivel e coidando a presentación 

3.1.1Escribe, con axuda, textos sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito 

escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e  respectando as normas 

gramaticais e ortográficas básicas: cartas, folletos informativos, noticias, 

instrucións, receitas, textos literarios… (CCL , CD , CAA) 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da 

lingua, (categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis 

eficaz 

4.1.1Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, 

adxectivo, verbo. (CCL) 

B4.2 Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do 

uso da lingua. 

 

4.2.1Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral e escrita. 

(CCL) 

 



 
 
 

   

 

B5.1. Valorar textos como fonte de lecer e información. 
5.1.1Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, 

cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas (CCL , CCEC) 

B5.5. Reproducir textos  breves e moi sinxelos adaptados á idade. 5.5.1Reproduce textos orais ,breves e sinxelos: cancións e poemas. (CCL) 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles E.Física 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.2. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas actividades físicas e 

nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas. 

 

1.2.1. Participa activamente nas actividades propostas. CSC CAA CSIEE 

1.2.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. CSIEE 

CAA CCEC CSC 

1.2.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. CSC 

CSIEE  

1.2.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.  

1.2.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda. CSC CAA 

3.6. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar 

movementos adecuados ás situacións motrices que se lle presentan. 
3.6.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias. CAA CSC 

3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 

condicionantes espacio-temporais. 

3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio. CSC 

CCEC CAA 

3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio e as 

frecuencias. CSC CCEE CAA 

4.2. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 

comunicando sensacións e emocións. 

4.2.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o 

movemento con desinhibición e espontaneidade. CCEC CSC CAA 



 
 
 

   

 

5.2      Recoñecer a importancia das medidas de seguridade na práctica 

da actividade física 

5.1.1. Identifica os riscos individuais e colectivos daquelas actividades 

físicas que vai coñecendo e practicando. CAA CSC 

6.1. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas en especial as de Galicia. 

6.1.1. Practica xogos libres e xogos organizados. CCEE CAA CSC 

6.1.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia. CCEC CAA CSC 

6.2.Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre. 

 

6.2.1. Realiza actividades no medio natural. CSC CAA 

6.2.2. Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha 

actividade fóra do centro. CSC CAA 

 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. Ed. Artística (Ed. Musical) 2º CURSO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de 

materiais, obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto 

natural. 

1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos 

instrumentos, dos obxectos, dos animais e davoz.(CECC, CAA) 

1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son 

curto, longo, ascendente e descendente, forte,piano,agudo e grave. 

(CECC) 

1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto.(CECC) 

1.1.5. Identifica voces masculinas efemininas.(CECC) 

▪ B1.2. Manter unha actitude de respecto e de escoita activa. 1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a 

escoita das audicións.(CSC, 

CCEC) 

▪ B1.4. Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás sensacións e 1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha 



 
 
 

   

 

ás impresións sentidas na audición. audición eos sentimentos que suscitou. (CSC, CCEC) 

1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel.(CSC, 

CCEC) 

1.4.3. Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en 

concertos e outras representacións musicais. (CSC) 

▪ B1.5. Identificar e expresar através de diferentes linguaxes algúns 

dos elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e 

carácter). 

1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe 

musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, 

agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, branca, negra e 

parella de corcheas.(CCEC, CAA) 

1.5.2. Utiliza notación non convencionalpara representar elementos do 

son.(CCEC) 

▪ B1.6. Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias 

instrumentais. 

1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos 

porfamilias. (CCEC) 

▪ B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo 

e doutros obxectos, manipulando materiais como fonte de son. 

2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. (CCEC,CMCCT) 

▪ B2.3. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un 

pequeño repertorio de cancións sinxelas e practicando a 

improvisación. 

2.4.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas.(CCEC,CSC) 

2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. (CAA) 

2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. (CCEC, 

CAA, CMCCT) 

▪ B2.4. Reproducir, crear  e representar esquemas rítmicos e 

melódicos coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de 

movemento. . 

2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

(CCEC, CMCCT) 

2.4.2. Identifica pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

(CCEC) 



 
 
 

   

 

2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, 

negras e silencio de negra, engadindo a clave de sol.. (CCEC, CAA, 

CMCCT) 

▪ B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e 

expresivas do corpo. 

3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. (CSC) 

3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos 

coa música. (CCEC) 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (PLÁSTICA,2º) 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

 Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do proceso 

creativo,experimentando con diferentes materiais. 

 Utiliza as técnicas de debuxo e pictóricas máis adecuadas para as suas 

creación manexando materiais e instrumentos de maneira 

adecuada,cuidando o material e o espacio de uso.(CEC,CSEIEE) 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Religión 2º 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 1 Reconocer  que Jesús se hace hombre en el seno de una familia Valora y respeta la familia Cl, CD, CAA 

 2 Conocer el relato Dios y Noe Se da cuenta del acercamiento de Dios con el hombre CL, CD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Lingua extranxeira Inglés 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS   

B.1.1 Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade 

(contos breves e sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas moi 

evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de viva 

voz ou por medios técnicos que non distorsionen a percepción da 

mensaxe, con apoio visual moi redundante que axude á comprensión. 

B1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves, e moi sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión.(CCL,CAA) 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información 

persoal básica (nome, idade, gustos…), instrucións elementais e 

peticións relativas ao comportamento na aula. 

 

B1.3.  Comprende preguntas básicas (nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a 

e dos e das demais.(CCL,CAA) 

B1.4.  Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da 

súa contorna (Open/close the book, sit down…).(CCL,CAA,CSC,CSEIEE) 

 BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS   

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna inmediata, de 

lugares e obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, 

usando expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 

illadas ou enlazadas con conectores básicos and/or 

 

  

B2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir o 

seu nome e idade, a cor do pelo e os ollos, presentar á súa familia, indicar as 

súas preferencias) cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.(CCL,CSC,CAA,CSEIEE) 

B2.2.  Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, gustos).(CCL,CSC) 

B2.3.  Amosa unha actitude de escoita atenta.(CSC) 

B2.5.  Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua 



 
 
 

   

 

estranxeira.(CAA) 

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos simples e breves relacionados con temas familiares e 

de interese para o alumnado, que contan con apoio visual. 

 

 B3.1.   Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos 

relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

 (CSEIEE,CCL) 

B3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual e identifica os e as personaxes principais.(CCL,CAA) 

 BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples 

illadas para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata. 

B4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral. 

(CCL,CAA). 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural   

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

 

 B5.1.  Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (comidas, festas…)(CEC) 

B5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía 

(Please, thank you, excuse me…).(CCL,CEC,CCL) 



 
 

   

 

 

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 e levadas a 

cabo, tanto nas anteriores avaliacións de xeito presencial, como nesta 

última de xeito telemático. 

II  Instrumentos:. 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: 

• Un rexistro anecdótico. 

Observación diaria do traballo e do progreso do alumnado.Probas que nos 

indiquen o nivel de adqusición de contidos por parte do alumnado. 

Instrumentos:  

- 1º e 2º avaliación: escalas de observación e rexistro anecdótico 

persoal e probas específicas.  

 

3º avaliación: rexistro anecdótico persoal,e producións a través de medios 

dixitais das actividades realizadas 

Cualificación 

final 

Tendo en conta o anteriormente dito, o procedemento para obter a 

cualificación final de curso será o seguinte: realizarase unha media da 

primeira e da segunda avaliación, e teranse en conta as actividades de 

reforzo e repaso que se están a levar a cabo neste terceiro trimestre, como 

un medio que beneficie positivamente a nota do alumnado: 

Primará a observación diaria e a recopilación e análise do traballo feito na 

clase e na casa polo alumnado. 

 



 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o 3º trimestre traballaremos  actividades de reforzo,repaso 

e ampliación dalgúns dos contidos traballados ao longo do curso. 

Ditas actividades 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, tendo en conta sempre as circunstancias nas que nos 

atopamos e as posibilidades das que dispoñemos. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía que se vai empregar procurará unha aprendizaxe 

significativa, dándolle ao labor didáctico un enfoque globalizador, e 

na medida das posibilidades lúdico e motivador,usando o xogo como 

recurso metodolóxico. Promoveremos un enfoque interdisciplinar das 

materias e unha aprendizaxe activa, na que o alumno sexa quen de 

construír a súa propia aprendizaxe, 

Na medida das posibilidades se empregarán recursos da rede e as 

achegas que as TIC fan ao mundo escolar, conscientes de que ese será 

o mundo no que se moverán os nosos alumnos 

Materiais e recursos 

Utilizaremos diferentes fichas,actividades interacticas,retos 

musicais,retos de e. física,retos de plásticas,escape room,actividades 

LIM,titoriais, videos explicativos  en internet,realización de 

diferentes traballos,documentos en diferentes soportes, contos 

dixitais, xogos,actividades online , actividades en SNAPPET e 

nalgúns casos libro de texto para consulta. 

4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Correo electrónico,páxina web do centro,grupo mensaxeria 

instantánea,Aula virtual,videoconferencias Cisco Webex,blog de aula 

e vía telefónica. 

Publicidade  

WEB DO CENTRO 

BLOG DE AULA 

AULA VIRTUAL 


