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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA E LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

                                       

                                     

                                   

provocan.  

 

                                          

                                       

                                 

                                     

espazo.  

 B1.3. Clasificar texturas, formas e cores 

atendendo a distintos criterios.  

                                            

                                

                                           

propia.  

                                        

                                     

                       .  

 B2.2. Coidar o material e os espazos e 

utilizalos adecuadamente.  

 EPB1.1.1 Establece unh                      

                                          

                                

                           a 

                                           

                                               

provocan. 

                                         

                            .  

                                        

                                          . 

                                               

         . 

 EPB1.3.2. Clasifica formas e cores . 

                                               

                                    

                       .  

 CCL 

 CAA 

 

 CCL 

 CCEC 

 

 CCL 

 CCEC 

 

 CCL 

 CCEC 

 

 CCL 

 CCEC 

 

 CCL 

 CCEC 
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 B2.3. Respectar e valorar o traballo 

individual e en grupo. 

                                  

                                   

                                          

ou colectivas. 

                                      

                                 .  

                                              

         /as da cultur                        

                .  

                                      

                                    

                          . 

                                              

representativas. 

 EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e 

                                          . 

                                            

                                           

                           .  

                                       

                                          

           actividades manipulativas.  

 EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais 

de diferentes texturas. 

 EPB2.1.5. Completa figuras seguindo as liñas 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 

 CCEC 

 CSC 

 CD 

 

 CCEC 

 CSC 

 CCL 

 

 CCEC 

 CAA 

 

 CCEC 

 CAA 

 

 CCEC 

 CAA 
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como guía. 

 EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con 

limpeza e precisión, manexando diferentes 

técnicas. 

 EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a 

partir do eixe de simetría. 

 EPB2.1.11. Debuxa a figura humana usando 

a cuadrícula para alcanzar as proporcións 

axeitadas. 

 EPB2.3.1 Leva a cabo proxectos en grupo 

respectando as ideas das demais persoas e 

colaborando coas tarefas que lle foran 

encomendadas. 

 EPB2.4.2 Utiliza as tecnoloxías da 

información e da comunicación para buscar 

material para as súas creación artísticas. 

 

 CCEC 

 CAA 

 

 CCEC 

 CMCCT 

 

 CCEC 

 CMCCT 

 

 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 

 CCEC 

 CD 

   

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán 
que ser vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Ver el cuadro 

Instrumentos: 

Cualificación final 

 

A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes desenvolvidas nos 

dous primeiros trimestres, así como as actividades de reforzo, repaso, recuperación e, no seu caso, 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 

463/2020.  

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación final coa media das dúas 

primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata un 

máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido dende a suspensión da 

actividade lectiva presencial nas aulas e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das 

aprendizaxes e implicación e grao de calidade nas tarefas propostas. 
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 Procedementos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Instrumentos 

 
Escritos 

 
Orais 

Observación directa e 

sistemática 

 
Outros 

· Tarefas diversas realizadas polo 

alumnado na actividade diaria da aula, 

nos fogares. 

· Caderno de clase do alumno/a 

. Resolución de exercicios e problemas 

· Actividades de expresión escrita 

 

 

· Participación do alumno/a 

· Lecturas  

· Postas en común 

 

 

· Listas de controles 

· Rexistros 

· Observación directa 

 

· Rúbricas trimestrais 

das competencias 

· Informe individualizado 

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

Actividades 

 

                                                                                             

                                                                                          

actividades globalizadoras e interdisciplinares. 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

No caso do alumando con conectividade se fixeron chegar as tarefas de diferentes maneiras 

en cada grupo (a través de mensaxería instantánea, correo electrónico ou aplicacións como 

Classroom). No caso do alumnado sen conectividade enviáronse as tarefas dende o centro a 

través de Protección Civil. 

Materiais e recursos 
Os materiais e recursos empregados foron variados: fichas, libro de texto, actividades 

interactivas, vídeos, audios, etc. 

 
4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A comunicación coas familias tamén realizouse de diversas maneiras en cada grupo empregando 

medios como: Páxina web do centro, abalarmóbil, correo electrónico, aula virtual, teléfono, 

aplicacións de mensaxería instantánea, aplicación videoconferencia (webex) e apps educativas 

(Padlet e Classroom). 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


