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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles          LINGUA CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1 Crit. Eval. B1.1.Participar en situación de comunicación, 
dirixidas ou espontáneas, respectando a quenda de palabra e a 
intervención dos e das demais. 
 

Est. Apr. LCB1.1.1 Expresa de forma global, ideas, opinións e 
sentimentos con certa claridade. 

Bloque 1 Crit. Eval. B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras evidentes a partir do seu contexto de uso. 
 

Est. Apr. LCB1.4.1. Identifica polo contexto o significado de distintas 
palabras. 

Bloque 1 Crit. Eval. B1.6.Utilizar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe. 
 

Est. Apr. LCB1.6.1. Utiliza de maneira guiada os medios audiovisuais 
e dixitais para obter información.  

Bloque 1 Crit. Eval. B1.9.Utilizar de maneira efectiva a linguaxe 
oral: escoitar e preguntar. 

Est. Apr. LCB1.9.1. Emprega de maneira efectiva a linguaxe oral para 
comunicarse e aprender: escoita e pregunta para asegurar a 
comprensión. 
 

Bloque 2 Crit. Eval. B2.1. Ler en voz alta e en silencio diferentes 
textos. 
 

Est. Apr. LCB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, diferentes tipos de 
textos apropiados á súa idade. 

Bloque 2 Crit. Eval. B2.3.. Utilizar de maneira guiada estratexias 
elementais para a comprensión lectora de textos moi sinxelos de 
diversa tipoloxía. 
 

Est. Apr. LCB2.3.5.Iníciase na utilización do dicionario de maneira 
guiada. 

Bloque 3 Crit. Eval. B3.1.Producir textos seguindo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, cohesivas de maneira 
elemental,aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a 
presentación. 
 

Est. Apr. LCB3.1.2.Respecta as normas gramaticais e ortográficas 
básicas, propias do nivel. 

Bloque 3 Crit. Eval. B3.1. Producir textos seguindo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, cohesivas de maneira 
elemental, aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a 
presentación. 

Est. Apr. LCB3.1.3.Reproduce textos ditados sinxelos. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 17 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

Bloque 3 Crit. Eval. B3.1. Producir textos seguindo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, cohesivas de maneira 
elemental, aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a 
presentación. 
 

Est. Apr. LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e 
limpeza: evitando riscaduras, inclinación de liñas, etc. 

Bloque 3 Crit. Eval. B3.2.Valorar a súa propia produción escrita, 
así como a produción escrita dos seus compañeiros. 
 

Est. Apr. LCB3.2.1.Valora a súa propia producción escrita, así como a 
produción escrita dos seus compañeiros. 

Bloque 4 Crit. Eval. B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre 
a estrutura da lingua, a gramática (categorías gramaticais), o 
vocabulario (formación e significado das palabras e campos 
semánticos), así como as regras de ortografía para favorecer unha 
comunicación máis eficaz. 
 

Est. Apr. LCB4.1.1. Recoñece e identifica as categorías gramaticais 
básicas: presentar o nome, substituír o nome, expresar 
características do nome, expresar acción. 

Bloque 4 Crit. Eval. B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre 
a estrutura da lingua, a gramática (categorías gramaticais), o 
vocabulario (formación e significado das palabras e campos 
semánticos), así como as regras de ortografía para favorecer unha 
comunicación máis eficaz. 
 

Est. Apr. LCB4.1.3. Diferencia familias de palabras. 
Est. Apr. LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 

Bloque 4 Crit. Eval. B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento da lingua. 
 

Est. Apr. LCB4.3.1. Clasifica e usa os tipos de nomes 
para elaborar textos escritos sinxelos. 

Bloque 4 Crit. Eval. B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento da lingua. 
 

Est. Apr. LCB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de xénero e 
número, na expresión oral e escrita. 

Bloque 5 Crit. Eval. B5.5. Reproducir textos literarios breves e 
sinxelos e adaptados á idade. 
 

Est. Apr. LCB5.5.1. Memoriza e reproduce textos orais moi sinxelos 
adecuados á súa idade: contos, poemas ou cancións. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Crit. Aval. B1.1.Comprender textos orais sinxelos dos 
medios de comunicación, extraendo o sentido global e 
información específica. 
 

Est. Apr. LGB1.1.3.Elabora un breve resumo, a partir de preguntas, 
dun texto oral sinxelo e valora os informativos da radio e da televisión 
como fonte de información. 

Bloque 1. Crit. Aval. B1.3.Comprender e producir textos orais 
sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito académico. 
 

Est. Apr. LGB1.3.1.Participa nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e intervindo adecuadamente 

Bloque 1. Crit. Aval. B1.4. Manter unha actitude de escoita 
adecuada, respectando as opinións dos demais. 
 

Est. Apr. LGB1.4.1.Atende as intervencións dos demais, en conversas 
e exposicións sen interromper 

Bloque 1. Crit. Aval. B1.5. Participar nas diversas situacións de 
interacción oral que se producen na aula mostrando valoración e 
respecto polas normas que rexen a interacción oral. 
 

Est. Apr. LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de 
comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 

Bloque 1. Crit. Aval. B1.8. Amosar respecto e cooperación nas 
situacións de aprendizaxe en grupo. 
 

Est. Apr. LGB1.8.1. Amosa respecto ás ideas e achegas dos demais e 
contribúe ao traballo en grupo. 

Bloque 2. Crit. Aval. B2.1..Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en textos sinxelos de soportes 
variados (webs infantís, libros, carteis). 
 

Est. Apr. LGB2.1.6. Emprega o dicionario, de xeito guiado, para 
resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

Bloque 2. Crit. Aval. B2.5. Utilizar de xeito guiado as tecnoloxías 
da información para obter información e 
modelos para a lectura. 

Est. Apr. LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da 
información para obter información e modelos para a lectura. 

Bloque 2. Crit. Aval. B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos 
sinxelos en galego, adaptados á súa idade e aos seus intereses. 
 

Est. Apr. LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade. 

Bloque 3. Crit. Aval. B3.1. Usar as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto. 

Est. Apr. LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación 
(punto, coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación). 
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Bloque 4. Crit. Aval. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, como apoio á comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu coñecemento na mellora do uso da 
lingua. 
 

Est. Apr. LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e 
recoñece nestes, enunciados, palabras e sílabas. 

Bloque 4. Crit. Aval. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, como apoio á comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu coñecemento na mellora do uso da 
lingua. 
 

Est. Apr. LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos e adxectivos. 

Bloque 4. Crit. Aval. B4.1..Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, como apoio á comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu coñecemento na mellora do uso da 
lingua. 
 

Est. Apr. LGB4.1.5..Sinala o xénero e número de palabras dadas e é 
capaz de cambialo. 

Bloque 4. Crit. Aval. B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 
ortográficas básicas, apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas. 
 

Est. Apr. LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas 
nas súas producións escritas, con especial atención ás maiúsculas. 

Bloque 4. Crit. Aval. B4.5. Usar o dicionario en papel ou 
electrónico, de xeito guiado. 
 

Est. Apr. LGB4.5.1. Usa o dicionario en papel ou dixital de xeito guiado. 

Bloque 5. Crit. Aval. B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e 
valorar textos sinxelos, procedentes da literatura galega en xeral, 
e da literatura galega popular en particular. 
 

Est. Apr. LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos sinxelos 
procedentes da literatura popular oral galega (adiviñas, lendas, contos, 
poemas, cancións, ditos) e da literatura galega en xeral. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles    MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Interpretar diferentes tipos de números según su 
valor, en situaciones de la vida cotidiana. 

Est. Apr. 2. Identifica el significado y el valor posicional de las 
cifras en números naturales menores que 10.000 y establece 
equivalencias entre millares, centenas, decenas y unidades. 
 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Leer, escribir y ordenar,utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 
 

Est. Apr. 1. Lee y escribe, tanto con cifras como letras, 
números menores que 10.000. 

Bloque 2 Crit. Eval. 9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 
 

Est. Apr. 9. Resuelve problemas de una o dos operaciones 
de suma y resta. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 
 

Est. Apr. 5. Ordena números naturales menores que 10.000, 
utilizando los signos “<” y “>”. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Utilizar las propiedades de las operaciones, las 
estrategias personales y los diferentes procedimientos que se usan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora). 
 

Est. Apr. 18. Suma y resta mentalmente a un número 
de de dos o de tres cifras otro de una cifra, múltiplos 
de 10 y múltiplos de 100. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante 
diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo referencia 
implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución 
de problemas. 
 

Est. Apr. 7. Construye series numéricas de cadencias 2, 10, 
100, a partir de cualquier número; y de cadencias 5, 25 y 50, 
a partir de un número múltiplo de 5, 25 y 50 respectivamente, 
tanto ascendentes como descendentes. 
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Bloque 1 Crit. Eval. 4. Profundizar en problemas resueltos, planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

Est. Apr. 2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc. 
 

Tema 1.Bloque 1 Crit. Eval. 1. Expresar verbalmente de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

Est. Apr. 1. Comunica verbalmente de forma razonada 
el proceso seguido en la resolución de un problema de 
matemáticas o en contextos de la realidad. 
 

Bloque 1 Crit. Eval. 6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las 
matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de problemas. 
 

Est. Apr. 1. Realiza estimaciones sobre los resultados 
esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los 
contras de su uso. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante 
diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo referencia 
implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución 
de problemas. 
 

Est. Apr. 12. Utiliza los términos propios de las operaciones 
aritméticas: factores, multiplicando, multiplicador, producto, 
dividendo, divisor, cociente y resto e identifica los números 
que designan. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante 
diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo referencia 
implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución 
de problemas. 
 

Est. Apr. 16. Calcula la mitad, la tercera parte y la cuarta 
parte de números pares, múltiplos de 3 y múltiplos de 4, 
respectivamente. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

Est. Apr. 5. Identifica e interpreta datos y mensajes de 
texto numéricos sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos publicitarios, rebajas…). 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante 
diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo referencia 
implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución 
de problemas. 
 

Est. Apr. 13. Completa productos y divisiones. 
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Bloque 1 Crit. Eval. 11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo para situaciones similares futuras. 

Est. Apr. 1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, valorando las ideas 
clave, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en 
situaciones de la vida cotidiana. 
 

Est. Apr. 15. Automatiza un algoritmo para efectuar la 
división entera de un número de hasta seis cifras por otro de 
una cifra. 

Bloque 1 Crit. Eval. 9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 
 

Est. Apr. 3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica 
las estrategias adecuadas para cada caso. 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en 
situaciones de la vida cotidiana. 
 

Est. Apr. 14. Automatiza un algoritmo para multiplicar 
(multiplicando de hasta tres cifras y multiplicador de hasta 
dos cifras). 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles CIENCIAS NATURAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Crit. Aval. Bloque 2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio 
corpo e os órganos máis importantes para o seu funcionamento. 
 

Est. Apr. 2.1.2 Coñece os principais órganos vitais e entende a súa 
importancia no funcionamento do corpo. 

Crit. Aval. Bloque 2.2. Identificar e explicar as consecuencias 
para a saúde e o desenvolvemento  persoal de determinados 
hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso 
deseñando protocolos para a súa prevención. 
 

Est. Apr. 2.2.2 Recoñece algúns dos factores que causan as 
enfermidades máis habituais (carie, arrefriados, gripe e obesidade) e 
aplica actuacións para a súa prevención. 

Crit. Aval. Bloque 2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio 
corpo e os órganos máis importantes para o seu funcionamento. 

Est. Apr. 2.1.1 Explica a morfoloxía externa do propio corpo, o seu 
funcionamento en sentido global e os cambios nas diferentes etapas 
da vida. 
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Crit. Aval. Bloque 2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa 
idade. 
 

Est. Apr. 2.3.1 Clasifica os alimentos en función dos principais 
nutrientes. 

Crit. Aval. Bloque 3.1. Identificar e clasificar con criterios 
científicos, animais e plantas da súa redonda próxima, recoñecer 
as súas características principais e buscar información en fontes 
variadas. 
 

Est. Apr. 3.1.1 Observa, identifica e recoñece as características 
básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados da súa 
redonda, con criterio científico. 

Crit. Aval. Bloque 3.2. Observar e rexistrar de forma cooperativa 
algún proceso asociado ao ciclo de vida dun ser vivo, no seu 
medio ou na aula. Comunicar oralmente e por escrito os 
resultados, empregando soportes textuais variados. 
 

Est. Apr. 3.2.1 Coñece as funcións de relación, reprodución e 
alimentación dun ser vivo e explícaas  empregando soportes 
diferentes. 

Crit. Aval. Bloque 3.1. Identificar e clasificar con criterios 
científicos, animais e plantas da súa redonda próxima, recoñecer 
as súas características principais e buscar información en fontes 
variadas. 
 

Est. Apr. 3.1.3 Utiliza claves e guías para a clasificación de animais e 
plantas. 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1 Crit. Eval. B1.3. Coñecer a terminoloxía propia da área 
e achegarse a comprender textos sinxelos de carácter social, 
xeográfico e histórico. 
 

Est. Apr. CSB1.3.1. Identifica a terminoloxía propia da área e 
comprende textos sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico. 

Bloque 2 Crit. Eval. B2.1. Recoñecer e situar os elementos 
principais do sistema solar: o Sol, os planetas e as súas 
características básicas empregando as TIC. 
 

Est. Apr. CSB2.1.1. Identifica, localiza os elementos principais do 
sistema solar: o Sol, os planetas e recoñece alguna das súas 
características básicas empregando as TIC. 

Bloque 2 Crit. Eval. B2.2. Localizar o planeta Terra e a Lúa no 
sistema solar recoñecendo as súas características principais, 

Est. Apr. CSB2.2.3. Identifica a Lúa como satélite da Terra e describe 
algunha das súas característica principais. 
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movementos e consecuencias máis directas que producen na 
súa vida diaria e no contorno próximo. 
 

Bloque 2 Crit. Eval. B2.7. Identificar a atmosfera como escenario 
dos fenómenos meteorolóxicos, coñecer algúns destes 
fenómenos máis frecuentes na súa contorna e explicar, de 
maneira sinxela como se forman as nubes e as precipitacións. 
 

Est. Apr. CSB2.7.1. Identifica e cita fenómenos atmosféricos e describe 
as causas que producen a formación das nubes e as precipitacións. 

Bloque 2 Crit. Eval. B2.10. Interpretar o tempo atmosférico en 
mapas do tempo sinxelos da Comunidade Autónoma. 
 

Est. Apr. CSB2.10.1. Interpreta mapas do tempo sinxelos de Galicia 
distinguindo os seus elementos principais. 

Bloque 2 Crit. Eval. B2.13. Explicar que é una paisaxe, os seus 
elementos básicos e recoñecer os distintos tipos de paisaxes de 
Galicia. 
 

Est. Apr. CSB2.13.1. Define paisaxe, identifica os seus elementos e 
recoñece as diferentes tipos de paisaxe básicas na comunidade 
autónoma. 

Bloque 2 Crit. Eval. B2.15. Explicar a importancia e as 
consecuencias da intervención humana no medio próximo 
valorando a necesidade dun desenvolvemento sustentable. 
 

Est. Apr. CSB2.15.2. Explica a importancia de coidar a atmosfera e as 
consecuencias de non facelo. 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   (PLÁSTICA1º,2º,3º) 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

 1.Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do 

proceso creativo, experimentando con diferentes materiais. 

 1.Utiliza as técnicas de debuxo e pictóricas máis adecuadas para as 

suas  creacións  manexando  materiais e instrumentos de maneira 

adecuada, coidando o material e o espacio de uso.(CEC,CSEIEE) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles    MÚSICA 

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 musicais e calidades dos sons do 

contexto. 

 1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle   

provoca a audición dunha peza musical. (CCL, CECC) 

1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en 

audicións e representacións musicais. (CSC) 

1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia.(CAA 

CECC) 

▪ B1.2. Identificar e describir as características de elementos 1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da 

linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos 

sons do contexto.(CMCCT, CCEC) 

▪ B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

1.3.1. Distingue 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.(CAA, CCEC) 

▪ B1.4. Utilizar recursos gráficos durante a audición 

dunha peza musical. 

1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun 
musicograma ou nunha partitura sinxela..(CCEC, CAA) 

1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta 

graficamente a súa estrutura.(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. 

2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para 

a interpretación de obras.(CCEC, CAA) 

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

2.1.4.Toma conciencia  dos erros  cometidos e amosa  interese por 

mellorar.(CAA) 

▪ 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) 

▪ B2.2. Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar 

ideas musicais dentro de estruturas sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de crear un producto musical propio 

individual ou grupal. 

2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a 

combinación e a organización dunha serie de elementos dados 

previamente, coñecidos e/ou manexados. (CAA, CCEC, CSIEE) 

2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e 
colectivo (CSC) 

▪ B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que 

ofrecen a expresión corporal e a 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, CAA) 

3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que 
corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma 
sinxela: binaria, ternaria e rondó. (CCEC, CAA, CMCCT) 

▪ B2.2. Coidar o material e os espazos e utilizalos 

adecuadamente. 

2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 

(CCEC, CSC) 

▪ B2.3. Respectar e valorar o traballo individual e en grupo. 2.3.1. Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das 

demais persoas e colaborando coas tarefas que lle foran 

encomendadas. (CSC, CCEC, CAA). 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   INGLÉS  

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS   

 B1.1Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos. 

 B1.1Comprende o sentido global de explicacións ou instrucións orais 

sinxelas. (CCL,CSEIEE). 

B1.2 Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a información esencial e os 

principais puntos do texto.  

 B1.2Extrae o sentido xeral e capta os detalles esenciais de narracións 

orais adecuadas ó seu nivel.(CCL,CAA). 

 B1.3. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal básica (nome, idade, gustos…), instrucións 

elementais e peticións relativas ao comportamento na aula. 

 

B1.3 Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de 

apoio visual.(CCL,CSC,CAA) 

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

e da súa contorna.(CCL,CSC,CAA) 

 BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS   

B2.1Coñecer e saber aplica-las estratexias básicas para producir 

textos orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos. 

 B2.1Fai presentacións breves e sinxelas, sobre temas cotiáns ou do 

seu interese.(CCL,CAA,CEC) 

B2.2 Interactuar de maneira moi básica, utilizando técnicas moi 

simples, lingüísticas ou non verbais para iniciar, manter ou 

concluír unha conversa breve. 

B2.2Responde adecuadamente en situacións de comunicación.  

(CCL,CSC) 

B2.3 Participar de maneira moi simple e de maneira 

comprensible en conversacións moi breves. 

 B2.3Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos que 

permitan ve-la cara e xestos do interlucutor, nas que se establece 

contacto social, intercámbiase información persoal, expresánse 

sentimentos, etc.(CCL,CAA,CEC,CD) 
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 BLOQUE 3: COMPRENSIÓIN DE TEXTOS ESCRITOS   

B3.1Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para 

a comprensión do sentido xeral, a información esencial e os 

puntos principais do texto.  

 B3.1Comprende información esencial e localiza información específica 

en material informativo sinxelo.(CCL,CAA) 

 BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

B4.1 Coñecer e aplica-las estratexias básicas para producir 

textos escritos moi breves e sinxelos.  

 B4.1É capaz de construir textos narrativos sinxelos partindo de 

modelos e/ou de esqueletos moi estruturados. (CCL,CAA) 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA 

INTERCULTURAL 

  

 B5.14. Valorar as linguas  estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

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

a lingua estranxeira (horarios, comidas, festas…) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles    RELIXIÓN 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  

1. Conocer el relato bìblico de Moisés y el pueblo de Israel 1. algunas normas que Dios entregó a Moisés CL, CAA,CEC 

2. Destinguir como Jesús hace felices a los hombres con sus 
gestos y acciones 
 

2. Admira y nombra comportamientos de Jesús con los necesitados 
CL,, CSC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles E. FÍSICA 3º PRIMARIA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

1.3.1Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

(CSIEE, CAA, CCEC) 

1.3.2Participa na recollida e organización de material utilizado nas 

clases.  

1.3.4Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. (CSC, 

CSIEE) 

2.1  Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das 

demais. 

2.1.1 Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. (CSC, 

CAA) 

 

 
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. 

3.1.2Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de 

contornos, e intentando axustar a súa realización parámetros espazo-

temporais. (CSC, CCEE, CAA) 

3.1.6.Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural 

ou en contornos non habituais. (CSC, CAA) 

 

4.1.Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de 

forma estética ecreativa, comunicando sensacións, emocións e 

ideas. 

 

4.1.1Representa personaxes, situacións, ideas e sentimentos, 

utilizando os recursos expresivos do corpo individualmente, en parellas 

ou en grupos. (CCEC, CSC, CAA) 
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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 
 

5.1.1. Mellora das capacidades físicas. (CSIEE, CAA) 

5.1.2. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a  

saúde. (CSC, CAA, CSIEE) 

5.1.3. Adopta hábitos posturais axeitados. (CSC, CAA, CCL, CSIEE, 

CMCT) 

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) 
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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 e levadas a cabo, tanto nas 

anteriores avaliacións de xeito presencial, como nesta última de xeito 

telemático. 

Instrumentos: A avaliación dos procesos de aprendizaxe do 

alumnado será continua e global, e terá  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. en conta o seu progreso no conxunto das áreas.  

Instrumentos:  

-Na 1ª e na 2ª  avaliacións: rexistro anecdótico e  probas específicas. 

-Na 3ª 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,  xa que impartín docencia diariamente 

por videoconferencia, así como 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. 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  empregaranse 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. 

Todo o alumnado ten conectividade.  

Materiais e 
recursos 

Utilizaremos diferentes fichas de reforzo e ampliación , actividades 

interactivas, retos musicais, retos de Ed. Física,  actividades 

interactivas nos propios libros de Vicens, realización de diferentes 

traballos, documentos en diferentes soportes, contos dixitais, 

actividades online , actividades en SNAPPET e nalgúns casos libros 

de texto para consulta.  

Docencia por videoconferencia con Cisco Webex. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Correo electrónico, páxina web do centro, grupo de 

mensaxería instantánea (wasap), Aula virtual, 

videoconferencias en Cisco Webex  e vía telefónica. 

Publicidade  
WEB DO CENTRO  
AULA VIRTUAL  


