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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. IDENTIFICAR SEMELLANZAS E DIFERENZAS ENTRE AS PERSOAS VALORANDO A DIVERSIDADE. ▪ CNB2.1.1. IDENTIFICA SEMELLANZAS E DIFERENZAS ENTRE AS PERSOAS VALORANDO A DIVERSIDADE. 

 ▪ CNB2.1.2. RECOÑECE PARTES DO PROPIO CORPO. 

B2.2. COÑECER E VALORAR A RELACIÓN ENTRE O BENESTAR E A PRÁCTICA DE DETERMINADOS 

HÁBITOS: A HIXIENE PERSOAL, A ALIMENTACIÓN VARIADA, O EXERCICIO FÍSICO REGULADO SEN 

EXCESOS OU O DESCANSO DIARIO. 

▪ CNB2.2.1. RELACIONA A VIDA SAUDABLE CUNHA ALIMENTACIÓN ADECUADA. 

 
▪ CNB2.2.2. RELACIONA O EXERCICIO FÍSICO, OS HÁBITOS DE HIXIENE E O TEMPO DE LECER COA 

PROPIA SAÚDE.  

B3.1. IDENTIFICAR E EXPLICAR EN DIFERENTES SOPORTES, AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS 

PLANTAS E DOS ANIMAIS. 
CNB3.1.1. EXPLICA AS PRINCIPAIS DIFERENZAS ENTRE PLANTAS E ANIMAIS EMPREGANDO DIFERENTES 

SOPORTES. 
B4.1. ADOPTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAIS E POÑELAS EN PRÁCTICA NA 

ESCOLA. 
▪ CNB4.1.1. REDUCE, REUTILIZA E RECICLA OBXECTOS NA ESCOLA. 

 ▪ CNB4.1.2. IDENTIFICA E ADOPTA MEDIDAS DE USO RESPONSABLE DA AUGA NA ESCOLA. 

B5.2. EMPREGAR O ORDENADOR IDENTIFICANDO OS COMPOÑENTES BÁSICOS E COIDANDO O SEU 

USO. 
▪ CNB5.2.1. IDENTIFICA E NOMEA CORRECTAMENTE AS PARTES DUN ORDENADOR CANDO TRABALLA 

CON EL.  

 ▪ CNB5.2.2. EMPREGA O ORDENADOR DE FORMA GUIADA E FAI UN BO USO. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1.Realizar traballos de investigación que partan do establecemento de conxecturas, 
da observación, experimentación e da toma de conciencia dos sentimentos e 
sensacións como medios básicos para obter información, seleccionala, organizala, 
extraer conclusións e comunicalas sen esquecer a introdución ao manexo das TIC para 
este fin e valorando o esforzo realizado. 

▪ CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e 

experimentación iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, 

selecciona a información relevante e a organiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica. 

 
▪ CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a 

súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. 

B2.1.Identificar os elementos principais da contorna partindo do máis próximo a través 
da observación e uso das TIC. 

CSB2.1.1.Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna natural, empregando 
imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC. 
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▪ B2.2. Recoñecer as características básicas do aire e a auga observadas e 

experimentadas a través dos sentidos. 

▪ CSB2.2.1.Describe as características principais do aire e da auga. 

▪ B2.3. Recoñecer e valorar a importancia que a auga e o aire teñen para a vida e 

reflexionar sobre a importancia que o uso responsable ten na súa contorna máis 

próxima. 

▪ CSB2.3.1.Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable destes elementos 

ten na súa contorna máis próxima. 

▪ B2.4.Coñecer os fenómenos atmosféricos, a través das sensacións corporais, e 

describir os que xorden con máis frecuencia na súa contorna identificándoos nun 

mapa do tempo da prensa en papel ou dixital. 

▪ CSB2.4.1.Nomea os fenómenos atmosféricos máis habituais no seu espazo próximo e 

interpreta a simboloxía básica nun mapa do tempo da prensa en papel ou dixital. 

▪ B2.5.Realizar medicións sinxelas de datos con aparellos cotiás e facer pequenos 

rexistros do tempo atmosférico a nivel local. Comprobación co tempo dos xornais.  

▪ CSB2.5.1.Realiza observacións, sinxelas recollidas de datos, rexistros e comprobación 

sobre o tempo atmosférico local. 

▪ B2.6.Identificar os elementos que aparecen no ceo e coñecer a importancia que o 

Sol ten para a vida.  

▪ CSB2.6.1.Nomea os elementos presentes no ceo e explica a importancia que o Sol ten para 

a vida. 

▪ B2.7.Coñecer a importancia que o movemento dos elementos do ceo teñen como 

indicador do paso do tempo: o día, a noite e as partes do día.  

▪ CSB2.7.1.Relaciona o movemento dos elementos do ceo co cambio do día á noite e o paso 

do tempo ao longo do día: mañá, tarde e noite.  

▪ B2.8. Diferenciar entre os elementos naturais e os producidos pola man do home 

existentes na contorna próxima poñendo exemplos. 

▪ CSB2.8.1.Diferencia entre elementos da paisaxe natural e a construída polo home e 

identifica algunha das accións humanas máis destacadas da contorna próxima. 

▪ B2.9. Valorar a importancia que ten para a vida dos seres vivos o coidado dos 

elementos da paisaxe máis próxima. 

▪ CSB2.9.1.Identifica algunha medida para a conservación da natureza máis próxima. 

  

▪ B3.1.Recoñecer as relacións simples de parentesco familiar e os seus roles 

identificándose, situándose e valorando á pertenza a unha familia con características 

propias así como contribuíndo ao reparto equitativo das tarefas domésticas entre os 

seus membros. 

▪ CSB3.1.1.Identifica as relacións de parentesco, discrimina os roles familiares e contribúe ao 

reparto equitativo das tarefas domésticas entre os membros da familia. 

▪ B3.4. Identificar as partes da casa e o uso que se fai nelas e diferenciar entre os 

diferentes tipos de vivendas que forman a súa contorna. 

▪ CSB3.4.1. Identifica as partes da casa, as representa nun esbozo e coñece e explica o uso 

que se fai delas. 

 ▪ CSB3.4.2.Identifica diferentes tipos de vivendas e describe oralmente as diferenzas. 
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▪ B3.5. Coñecer as características básicas da contorna próxima e diferenciar os 

conceptos de cidade, vila, aldea. 

▪ CSB3.5.1.Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa nalgunha delas. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

respectando o quenda de palabra. 

▪ LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias.  

 ▪ LCB1.1.2. Aplica as normas socio- comunicativas: escoita e respecta a quenda de palabras.  

▪ B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula.  ▪ LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. 

▪ B1.5. Comprender o sentido global dun texto oral. 

▪ Identificar información relevantes. 

▪ LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e 

social.  

▪ B1.7. Reproducir textos orais próximos aos seus gustos e intereses.  ▪ LCB1.7.1. Canta cancións, conta e recita pequenos contos e poemas. 

▪ B1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís.  ▪ LCB1.8.1. Adecúa a entoación e o volume á representación dramática.  

▪ B2.1. Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e sinxelos. ▪ LCB2.1.1. Lee con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, de variada tipoloxía, 

breves e adaptados á súa idade. 

▪ B2.4. Mostrar interese e gusto pola lectura. ▪ LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer. 

 ▪ LCB2.4.2 Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias lectoras. 

▪ B3.1. Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus aspectos 

gráficos 

▪ LCB3.1.1. Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e consolida 

aspectos grafomotores e grafías da Lingua castelá en palabras significativas.  

 ▪ LCB3.1.2 Identifica diferentes tipos de texto escrito: listas, receitas, narracións, poesía, 

noticia … 
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▪ B4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura da lingua. ▪ LCB4.1.1. Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas e fonemas como elementos 

fundamentais da palabra. 

▪ B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para favorecer 

unha comunicación máis eficaz. 

▪ LCB4.3.1. Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as normas ortográficas 

propias do nivel e as aplica á escritura de textos significativos sinxelos e seguindo modelos.  

▪ B5.4. Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos literarios sinxelos: 

contos, poemas e adiviñas.  

▪ LCB5.4.1. Recrea de xeito individual e cooperativo, sinxelos textos literarios (contos, 

poemas..) a partir de pautas ou modelos dados. 

▪ B5.5. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 

vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

▪ LCB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 

vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

LINGUA GALEGA E LITERATURA  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Comprender a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos 

procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil. 

▪ LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos 

procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil.  

▪ B1.5. Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral.  

▪ LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

 ▪ LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais.  

 ▪ LG1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e 

valora o seu uso fóra dela. 
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▪ B1.8. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. ▪ LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada 

acto comunicativo e propia da lingua galega. 

▪ 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... 

 ▪ LGB1.10.2. Recoñece a posibilidade de uso da lingua galega en conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

▪ B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de 

ilustracións.  

▪ LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións.  

▪ B2.3. Ler, de forma guiada, textos sinxelos adecuados aos seus intereses para 

chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras. 

▪ LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi sinxelos. 

 ▪ LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta, acadando progresivamente a velocidade axeitada. 

▪ B2.4. Usar as bibliotecas de aula e de centro, respectando as normas básicas de 

funcionamento. 

▪ LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, respectando as normas básicas e máis 

sinxelas do seu funcionamento.  

▪ B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados coa escola, 

respectando as convencións elementais da escrita. 

▪ LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións cotiás infantís 

como invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 

 ▪ LGB3.1.2. Elabora pequenos textos con certa coherencia e de xeito creativo. 

 ▪ LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos.  

 ▪ LGB3.1.4. Interésase por aplicar as regras ortográficas, con especial atención ao uso das 

maiúsculas. 
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▪ B4.2. Coñecer, de forma xeral, 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. 

▪ B4.3. Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como 

instrumento para a segmentación da escritura. 

▪ LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. 

 ▪ LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. 

▪ B5.1. Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos textos literarios, usando 

modelos. 

▪ LGB5.1.1. Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo diversos textos literarios: breves contos, 

poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. EXPRESAR VERBALMENTE DE FORMA SINXELA O PROCESO SEGUIDO NA RESOLUCIÓN 

DUN PROBLEMA.  

▪ MTB1.1.1. COMUNICA VERBALMENTE DE FORMA SINXELA O PROCESO SEGUIDO NA RESOLUCIÓN DUN 

PROBLEMA SIMPLE DE MATEMáTICAS OU EN CONTEXTOS DA REALIDADE. 

▪ B2.1. LER, ESCRIBIR E ORDENAR NúMEROS ENTEIROS UTILIZANDO RAZOAMENTOS 

APROPIADOS. 

▪ MTB2.1.1. LE, ESCRIBE E ORDENA NúMEROS ATA O 99. 

 ▪ MTB2.1.2. IDENTIFICA O VALOR DE POSICIÓN DAS CIFRAS EN SITUACIÓNS E CONTEXTOS REAIS. 

▪ B2.2. INTERPRETAR DIFERENTES TIPOS DE NúMEROS SEGUNDO O SEU VALOR, EN SITUACIÓNS 

DA VIDA COTIá. 

▪ MTB2.2.1. UTILIZA OS NúMEROS ORDINAIS EN CONTEXTOS REAIS. 

 ▪ MTB2.2.2. INTERPRETA EN TEXTOS NUMERICOS E DA VIDA COTIá núMEROS NATURAIS ATA O 99. 
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▪ B2.3. REALIZAR OPERACIÓNS E CáLCULOS NUMERICOS MEDIANTE DIFERENTES 

PROCEDEMENTOS, INCLUíDO O CáLCULO MENTAL, EN SITUACIÓN DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. 

▪ MTB2.3.1. REALIZA CáLCULOS NUMERICOS BáSICOS COA OPERACIÓN DE SUMA NA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CONTEXTUALIZADOS. 

 ▪ MTB2.3.2. REALIZA CáLCULOS NUMERICOS BáSICOS COA OPERACIÓN DE RESTA (SEN LEVADAS) NA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CONTEXTUALIZADOS. 

 ▪ MTB2.3.3. EMPREGA PROCEDEMENTOS DIVERSOS NA REALIZACIÓN DE CáLCULOS NUMERICOS 

BáSICOS. 

▪ B2.4. IDENTIFICAR E RESOLVER PROBLEMAS DA VIDA COTIá, ADECUADOS AO SEU NIVEL, 

ESTABLECENDO CONEXIÓNS ENTRE A REALIDADE E AS MATEMáTICAS E VALORANDO A 

UTILIDADE DOS COÑECEMENTOS MATEMáTICOS ADECUADOS E REFLEXIONANDO SOBRE O 

PROCESO APLICADO PARA A RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

▪ MTB2.4.1. RESOLVE PROBLEMAS QUE IMPLIQUEN O DOMINIO DOS CONTIDOS TRABALLADOS. 

 ▪ MTB2.4.2. IníCIASE NA REFLEXIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO APLICADO á RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS: REVISANDO AS OPERACIÓNS EMPREGADAS, AS UNIDADES DOS RESULTADOS, 

COMPROBANDO E INTERPRETANDO AS SOLUCIÓNS NO CONTEXTO. 

▪ B3.2. Comparar e identificar cal é o obxecto de maior peso, por estimación e/ou 

utilizando a balanza. 

▪ MTB3.2.1. Realiza comparacións de peso entre dous obxectos de uso habitual.  

▪ B3.4. Iníciase no coñecemento das unidades básicas de medida do tempo e as súas 

relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

▪ MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas relación. Minuto, 

hora, día, semana e ano. 

▪ B3.5. Iníciase no coñecemento do valor e as equivalencias entre as diferentes 

moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea. 

▪ MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes (5,10, 20 e 50 euros) 

do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en 

situación reais como figuradas. 

▪ B4.2. Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e triángulo. ▪ MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos do 

contorno inmediato. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a valorando positivamente as súas 

características físicas e calidades, expresándoa mediante a linguaxe oral e 

representacións. 

▪ VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade. 

 ▪ VSCB1.1.2.Expresa oralmente a súa autodescrición. 

 ▪ VSCB1.1.3. Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas características físicas e 

calidades persoais. 

▪ B1.2.Tomar conciencia das emocións, recoñecendo os signos físicos que as poden 

acompañar. 

▪ VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas emocións. 

 ▪ VSCB1.2.2.Describe oralmente os signos físicos que acompañan as diferentes emocións 

 ▪ VSCB1.2.3.Dramatiza diferentes estados de ánimo. 

▪ B1.3. Autorregular as condutas cotiás e adquirir algunha estratexia de control dos 

impulsos. 

▪ VSCB1.3.1.Participa na práctica de técnicas de relaxación. 

 ▪ VSCB1.3.2.Emprega algunhas estratexias que lle axudan a sentirse mellor. 

 ▪ VSCB1. 3.3. Interpreta o contorno e desenvólvese nel con autonomía. 
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▪ B2.4. Descubrir e comprender as diferenzas entre as persoas, realizar valoracións 

positivas das súas calidades e facer cumprimentos. 

▪ VSCB2.4.1. Representa e dramatiza diferentes formas de vida. 

▪ B3.2.Recoñecer, explicar e buscar solucións sinxelas aos conflitos habituais no 

colexio. 

▪ VSCB3.2.1.Soluciona os problemas persoais da vida escolar coa independencia adecuada 

a súa idade 

▪ B3.4. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e 

corresponsabilidade de homes e mulleres. 

▪ VSCB3.4.1. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo. 

 ▪ VSCB3.4.2. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

Técnicas de observación 

Revisión de tarefas propostas. 

Probas específicas 

Desempeño 

Instrumentos: 

Rúbricas 

Diario de clase 

Probas obxetivas on-line (adaptadas as circunstancias pertinentes e 

realizando adaptación individualizadas de ser necesario) 

Autoevaluación 

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,10% probas de avaliación on-line sobre os 

contidos  e competencias clave, 20% 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: 

NON EXISTE NINGÚN CASO 

Criterios de cualificación: 

NON EXISTE NINGÚN CASO 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

NON EXISTE NINGÚN CASO 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

- Actividades interactivas: libros dixitais, plataformas educativas.. 

- Actividades propostas no libro de texto. 

- Análise de vídeos ou imaxes. 

- Probas orais e escritas (adaptadas as circunstancias pertinentes) 

- Resolución de problemas 

- Práticas 

- Formularios autocorrexibles. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía do 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 . 

A comunicación co docente será continua, fluida e inmediata tendo en 

conta as circunstancias nas que nos atopamos e adaptarase ás 

características particulares de cada alumno. 

Materiais e recursos 

 Material escolar do alumnado 

 Libros de texto online 

 Vídeos e titoriais da rede 

 Vídeos e titoriais preparados polo profesorado 

 Cuestionarios, probas, textos,…. Elaborados polo profesorado. 

 Libros de literatura, prensa, revistas,…. 

 Materiais diversos que o alumnado pode atopar doadamente nos seus 

domicilios. 
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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 


