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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

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 

 
▪ LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións.  
▪ LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas. CL, 
CMCCT, AA, CSC, IE, CEC. 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos , con entoación e fluidez 
axeitada. 

▪ LCB2.1.1. Le en voz alta, con velocidade, pronunciación e entoación axeitada, 
diferentes tipos de textos apropiados á súa idade. CL, CMCCT, AA, CSC, IE, CEC. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a 
lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía axeitada. 

▪ LCB2.2.1. Comprende diferentes textos de maneira global,  identifica as ideas 
principais e secundarias e reponde de xeito correcto ás preguntas que se plantexan.  
 ▪ LCB2.2.2. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos 
do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). CL, 
CMCCT, AA, CSC, IE, CEC. 

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 
caligrafía, a orde e a presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida 
cotiá, do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e a súa intención 
comunicativa)e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas: cartas, 
folletos informativos, noticias, instrucións, receitas, textos literarios…CL, CMCCT, AA, 
CSC, IE, CEC. 

B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na producción de textos 
escritos de distinta índole: redactando con claridade, precisión e corrección, 
revisando para melloralos. 

B3.2.1 Resume os contidos de textos, recollendo as ideas fundamentais. 
B3-2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación e as reglas ortográficas. 
B3-2.3. Reproduce textos con corrección.CL, CMCCT, AA, CSC, IE, CEC. 
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B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da lingua, 
(categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis eficaz 

LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, 
adxectivo, verbo.CL, IE, CEC. 

B5.4. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns, adiviñas. 

B5.4.1. Crea textos literarios , contos, poemas, a partir de pautas ou modelos dados 
utilizando recursos léxicos, sintácticos e rítmicos. CL, AA, IE. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Comprender a informacións audiovisuais sinxela procedentes de 

diferentes soportes. 
LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos audiovisuais 
que inclúan imaxes e elementos sonoros. CL, AA, CSC, IE. 

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

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor 
e contestando si é preciso. 
LGB1.3.2. Comprende informacións relevantes sinxelas de textos do uso cotián e 
académico. CL, AA, CSC, IE. 

B1.10. Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral. LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais: 
sanidade, educación, medios de comunicación... 

B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos sinxelos de uso 
cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

 LGB2.1.1. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de 
situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos. 
LGB2.1.3. Localiza información en textos vinculados á experiencia, tanto so 
producidos con finalidade didáctica como os de uso cotián. CL, AA, IE. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás infantís, 
aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados coa escola 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís como 
invitacións,felicitacións, notas ou avisos, utilizando as características habituais deses 
textos. 
LGB3.1.3 Usa nos seus escritos o punto, a coma, signos de exclamación e 
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interrogación. 
LGB3.1.4 Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención ao 
uso da maiúscula. CL, CMCT, AA, IE. 

B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos e valorar a lingua escrita 
como medio de comunicación e de expresión creativa. 

B3.5.1.Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: 
disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. CL, CMCT, AA, IE. 

B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas e aprecia o 
seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. CL, CMCT, AA. 

B5.5. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e 
como recurso de gozo persoal. 

LGB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, e 
como recurso de gozo persoal. CL, CSC, IE, CEC. 



 
 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do problema). CL, CMCT 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando 
razoamentos apropiados. MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. CMCT,IE. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu 
valor, en situacións da vida cotiá. 

 MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como 
descendentes. CMCT. 
 MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números 
naturais ata o 999. CL, CMCT. 
MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o 
valor de posición de cada unha das súas cifras. CL, CMCT. 
 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante 
diferentes procedementos, incluído o cálculo mental, en situación 
de resolución de problemas. 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e 
resta na resolución de problemas contextualizados. CMCT. 
 MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da 
multiplicación na resolución de problemas contextualizados. CMCT. 

B2.8. Coñecer, usar e automatizar algoritmos estándar de suma, 
resta e multiplicación en contextos de resolución de problemas e 
situacións da vida cotidiana. 

MTB2.8.1. Utiliza e automatiza algoritmos estándar de suma, resta e 
multiplicación con distindos tipos de números, en contexto de 
resolución de problemas e en situacións cotiás. CMCT, AA 
MTB2.8.3. Construe series numéricas, ascendentes e descendentes, 
de cadencias 2, 10, 100, a partir de calquera número e de cadencia 
5,25 e 50. CMCT. 

     MATEMÁTICAS 



 
 

MTB2.8.4. Descompón números naturales atendendo ao valor 
posicional das súas cifras. CMCT. 

B3.5. Coñece as unidades básicas de medida do tempo e as 
súas relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida 
diaria. 

MTB3.5.1 Coñece e usa as unidades de medida de tempo e as súas 
relacións. Segundo, minuto, hora, día, semana e ano. CMCT. 
MTB3.5.3. Lee en reloxos analóxicos e dixitales. CMCT. 
 

B3.7. Coñece o valor e as equivalencias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea. 

 MTB3.7.1. 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 

B4.2. Coñece as figuras planas: cuadrado, retángulo, romboide, 
triángulos, rombo. B4.2. Clasifica triángulos atendiendo os seu lados. CMCT. 

  
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
▪ B1.1. Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: buscar, 
seleccionar información de forma guiada e comunicar os resultados 

▪ CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. ▪ CAA ▪ CMCCT ▪ CSIEE 

B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 
diversidade 

CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros 
seres vivos. ▪ CMCCT ▪ CCL ▪ CSC ▪ 
 CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais. ▪ CMCCT 

B2.2. Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 
descanso coa saúde e coa enfermidade. 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa 
propia saúde. 

B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de animais e 
plantas para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu contorno. 

CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu 
contorno. ▪ CMCCT ▪ CCL 

    CIENCIAS NATURAIS 



 
 

 CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando 
diferentes soportes. CMCCT, CCL. 

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. 

CNB4.1.1. Valora e aplica usos responsables da auga na escola. ▪ CMCCT ▪ CSC ▪ 
CCL ▪  
CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola.▪ CMCCT ▪ CSC ▪ CCL ▪ 

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. 

CNB5.1.1. Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os 
beneficios que producen na vida cotiá.  
CNB5.2.1. Identifica e describe as partes dun ordenador durante o seu uso. CL, CSC , 
IE, CEC. 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos que o ser 
humano fai da auga: domésticos, económicos, públicos e deportivos 
recreativos. O uso responsable deste ben. 

▪ CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga.CL, 
CMCT, AA, SC, IE. 

 B2.2. Observar e localizar nun mapa os lugares nos que hai auga distinguindo 
entre zonas de auga doce e salgada. 

▪.CSB2.2.1. Identifica os lugares onde hai auga na contorna e localiza, en mapas 
sinxelos, como se distribúe a auga doce e salgada no territorio.CL, CMCT, AA, SC, IE. 

B2.3. Coñecer os elementos básicos que forman un ecosistema, identificando 
as actividades humanas que orixinan desequilibrios neles e espertando 
actitudes de defensa, respecto e recuperación deles 

CSB2.3.1.Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman un ecosistema 
identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios neles e cita algunha 
medida de respecto e recuperación. CL, CMCT, AA, SC, IE. 

 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. 

CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima.   
CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. CL, CMCT, 
AA, SC, IE. 
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 B2.6.Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñecer 
algunha característica máis significativa destes- 

CSB2.6.1.Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñece 
as características máis significativa destes.CL, CMCT, AA, SC, IE. 

B3.1. Coñecer organización social da súa contorna próxima e as súas formas 
de goberno e diferenciar entre unha localidade e un municipio. 

CSB3.1.1.Describe a organización social da contorna mais próxima e as súas formas 
de goberno e diferencia entre que é unha localidade e un municipio. CL, AA, SC, IE. 

▪ B3.7.Identificar as profesións que non lle son tan familiares, coñecer un pouco 
sobre elas e clasificalas segundo o servizo que prestan á comunidade e se se 
realizan en fábricas ou ao aire. 

CSB3.7.1.Describe as funcións das profesións que lle son máis novas, 
responsabilidades, ferramentas que empregan e o servizo que lle prestan á poboación- 
CL, AA, SC, IE. 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións, manexando as dificultades 
para superar frustracións e sentimentos negativos ante os problemas. VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación durante a colaboración. AA, CL. 

 B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común 

VSCB1.5.1.Participa con interese na resolución de problemas escolares. 
VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia. IE. 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.1 Expresa con claridade sentimentos e emocións 
VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións 
orais para expresar opinións, sentimentos e emocións. CMCT, CL, AA. 

B2.5. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes cooperativas e 
establecendo relacións respectuosas. 

VSCB2.5.2 Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no 
intercambio de afecto e a confianza mutua. CMCT, CL, AA. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos::  

Seguimento do alumnado a través da recollida das tarefas propostas por medio de drive e correo elctrónico da aula. 

 Participación nas tarefas , sempre tendo en conta as circunstancias persoais de cada alumno/a e valorando o seu esforzo e 

implicación. 

 

Instrumentos:  

Rúbricas. 

Revisión e corrección das tarefas propostas. 

Contacto contínuo coas familias. 

Autoavaliación. 

Cualificación final 

Nota media das dúas primeiras avaliacións. 
O traballo desenvolvido de xeito non presencial poderá engadir como máximo 1 punto na nota final. 
Para alumnado con a avaliación 1ª e/ou 2ª suspensas: Nota media das dúas primeiras avaliacións (con recuperación) máis o 
traballo desenvolvido no periodo non presencial que como máximo engadirá 1 punto . 



 
 

Nota da do traballo non presencial (70% entrega de tarefas propostas desenvolvidas polo alumnado, 30% participación e interese 
pola materia e o proceso de ensinanza- aprendizaxe)  
O traballo desenvolvido no periodo non presencial non poderá influír negativamente na calificación final do alumnado. 

Proba extraordinaria de 

setembro 

Non procede 

Alumnado de materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
Realizarase un seguimento das tarefas, coa adaptación necesaria en cada caso, para comprobar que o seu 
nivel de competencia está progresando e supera o nivel requerido para a materia pendente. 

Criterios de cualificación: 
Estes estudantes terán unas tarefas específicas para poder recuperar e deberán centrarse nesas tarefas. 
As tarefas poderán sumar ata un punto, segundo o caso individualizado. 
70% entrega de tarefas propostas desenvolvidas polo alumnado, 30% participación e interese pola materia 
e o proceso de ensinanza- aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación.  

Seguimento do alumnado a través da recollida das tarefas propostas por medio de drive e correo elctrónico 

da aula. 

 Participación nas tarefas , sempre tendo en conta as circunstancias persoais de cada alumno/a e 

valorando o seu esforzo e implicación. 



 
 

 

Instrumentos de avaliación: Rúbricas.Revisión e corrección das tarefas propostas. 

Contacto contínuo coas familias. Autoavaliación. 

 

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

Actividades  

- Actividades interactivas: libros dixitais, plataformas educativas.. 
- Actividades no libro de texto. 
- Análise de vídeos ou imaxes. 
- Resolución de problemas. 
- Actividades de investigación. 
- Proxectos interdisciplinares. 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 
A metodoloxía de traballo telemático respetará o principio de: 
Continuidade, inmediatez , equilibrio, fluidez e variada. 
Os alumnos visualizarán videos explicativos, realizarán actividades interactivas, realizarán actividades de libro dixital,.. e 
enviarán as tarefas propostas ao profesorado pola canle establecida . 
Distribución semanal das tarefas do alumnado a través dunha axenda de actividades que recolle tres materias por día, 
alternando con música, relixión, inglés e E.Física. Sempre tendo en conta o criterio de flexibilidade á hora de realizar as 
tarefa e as circuntancias nas que nos atopamos e adaptándose ás características particulares de cada alumno. 
Seguimento e motivación do alumnado a través dunha videoconferencia semanal dunha hora. 
 



 
 

 

 

 

 
 

Comunicación e interacción coas familias a través de contacto telefónico, videoconferencia, abalar, correo electrónico. 
Sempre tendo en conta as circunstancias nas que nos atopamos . 
 

Materiais e recursos Libros de texto ,libros dixitais, materiais online, vídeos,  páxina web, plataforma educativa. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 

ás familias 

Web do centro 
Aplicación abalar móbil 
Correo electrónico, do centro, de aula ou nivel. 
Chamadas telefónicas 

   Teleconferencias individuais e colectivas 

Publicidade  

Publicación na web e no taboleiro do centro 
Comunicación directa do profesorado ao alumnado e familias 
Remisión á inspección educativa 


