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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CIENCIAS DA NATUREZA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como 
resultado dun problema formulado, elaborando con certa autonomía 
documentación sobre o proceso. (CAA, CCL, CMCCT, CCIEE, CD) 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, 
obtén conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrita de 
maneira ordenada, clara e limpa, en diferentes soportes. (CAA, CCL, 
CMCCT, CCIEE, CD) 

CIENCIAS SOCIAIS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, 
selección e organización de información sobre a área (empregando as 
TIC e outras fontes), a realización dun produto, a documentación do 
proceso (a través do uso do cartafol) e a comunicación do resultados, 
valorando o esforzo e amosando actitudes de cooperación, 
participación e respecto. (CAA, CCL, CD, CMCCT) 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes 
directas e indirectas), selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén 
conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. (CAA, 
CCL, CD, CMCCT) 

LENGUA CASTELLANA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais de textos orais breves e 
sinxelos de diferente tipoloxía, segundo a forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). (CCL, CAA) 

LCB1.5.1. Comprende de forma global a información xeral de textos 
orais de uso habitual, do ámbito escolar e social, identifica o tema e 
selecciona as ideas principais: noticias, contos, folletos informativos, 
narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, receitas 
médicas…. (CCL, CAA) 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e 
valorar a lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a 
ortografía correcta e como gozo persoal. (CCL, CAA) 

LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas 
principais, textos de diversa tipoloxía textual. (CCL, CAA) 
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B2.8. Utilizar de xeito guiado as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura da información. (CCL, CD, CAA) 

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para buscar información. (CCL, CD, CAA) 

B3.6. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de 
modo eficiente e responsable para presentar as súas producións. (CCL, 
CD, CAA) 

LCB3.6.1. Usa con axuda as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información. 
(CCL, CD, CAA) 

B4.4. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e 
avanzar na aprendizaxe. (CCL, CD, CAA) 

LCB4.4.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos 
dixitais. (CCL, CD, CAA) 

B5.5. Reproducir textos literarios breves e sinxelos e adaptados á 
idade. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 

LCB5.5.1. Memoriza e reproduce textos orais moi sinxelos adecuados á 
súa idade: contos, poemas ou cancións. (CCL, CAA, CSC, CCEC) 

LINGUA GALEGA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.2. Utilizar os documentos audiovisuais como instrumento de 
aprendizaxe. (CCL, CD, CAA, CSC, CSIEE)  

LGB1.2.1. Usa e manexa documentos impresos, audiovisuais e dixitais 
para obter a información máis importante e necesaria. (CCL, CD, CAA, 
CSC) 

LGB1.2.2. Selecciona informacións relevantes dos documentos 
audiovisuais para realizar tarefas de aprendizaxe. (CCL, CD, CAA, CSIEE) 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita 
en textos sinxelos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis). 
(CCL, CD, CSC) 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos 
procedentes dos medios de comunicación social ou propios de 
situacións cotiás. (CCL, CD, CSC) 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, 
descritivo, expositivo). (CCL). 

B2.5. Utilizar de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter 
información e modelos para a lectura. (CCL, CD, CAA) 

LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para 
obter información e modelos para a lectura. (CCL, CD, CAA) 

B3.2. Producir textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan 
narrar, describir e resumir, emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá 
e académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, 
mensaxes curtas, normas de convivencia, avisos, instrucións… (CCL, 
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comunicación.(CCL, CAA, CD) CAA, CD) 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos sinxelos, 
procedentes da literatura galega en xeral, e da literatura galega 
popular en particular. (CCL, CAA, CCEC) 

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. (CCL, CAA, CCEC) 

MATEMÁTICAS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as 
solucións obtidas. (CCL, CMCT, CAA) 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, contexto do problema, pregunta realizada). 
(CCL, CMCT, CAA) 

B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución 
de problemas. (CMCT, CAA) 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación 
na resolución de problemas contextualizados. (CMCT, CAA) 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de 
forma positiva. (CSC, CSIEE) 

VSCB1.3.2. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das 
súas emocións e das demais persoas. (CSC, CSIEE) 

MÚSICA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 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. 

EMB1.1.2 - Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos 
que lle provoca a audición dunha peza musical. 

B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os 
elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1 - Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións 
instrumentais ou vocais. 

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. 

EMB2.1.3 - Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con 
distintos agrupamentos con e sen acompañamento. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de EMB2.3.1 - Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos 
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diversos materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. para crear pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e 
representacións dramáticas. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
EFB1.2. Buscar e presentar información e compartila, utilizando fontes de 
información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación como recurso de apoio á área. 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle 
solicita. 

EFB1.3. 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 e actuando con interese e 
iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

EFB3.1. 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. 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de 
obxectos (lanzamento, recepción) en diferentes tipos de contornos 
intentando aplicar os xestos axeitados e utilizando os segmentos 
dominantes. 

EFB4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 
estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, 
individualmente e en parellas. 

LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
CE1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos principais 
do texto 

EA1.1.  Comprende o sentido global de explicacións ou instrucións orais 
sinxelas. 

CE1.3. Identificar o sentido xeral, a información esencial e a maioría dos 
puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos, cun gran número de 
estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade e 
lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas 
relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses en contextos 
cotiáns predicibles sempre que se conte con apoio visual, posibilidade de 

EA1.3. Asimila as ideas principais de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese (p. e. animais, 
personaxes de conto), a condición de que conte con imaxes e ilustracións e 
se fale de maneira lenta e clara. 
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repetición ou confirmación e cunha forte referencia contextual. 
CE2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos 
orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando, p. e., 
fórmulas e linguaxe prefabricado ou expresións memorizadas, ou apoiando 
con xestos o que se quere expresar. 

EA2.1.  Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiáns ou do seu interese (presentarse e presentar a 
outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa 
clase; o seu menú preferido, o aspecto exterior dun obxecto ou un animal; 
dicir o que lle gusta e non lle gusta) usando estruturas moi sinxelas. 

CE2.7. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 
relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades 

EA2.4. Desenvólvese en situacións cotiás simples, reais ou simuladas 
(p. e. pedir unha comida no comedor escolar). 

CE3.3. Identificar o sentido xeral, as ideas principais e a maioría das 
informacións específicas en textos impresos ou dixitais, moi breves e 
sinxelos, con estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, sobre 
temas moi familiares e cotiáns, sempre que se poida reler ou pedir 
aclaracións e cóntese con apoio visual e contextual. 

EA3.2. Comprende información esencial e localiza información 
específica en material informativo sinxelo como menús ou anuncios. 

CE4.3. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos 
e moi sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro 
neutro ou informal, utilizando con certa frecuencia a forma correcta 
das convencións ortográficas básicas e os principais signos de 
puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e 
de aspectos da súa vida cotiá, en situacións moi familiares e 
predicibles 

EA4.2. É capaz de construír textos narrativos sinxelos partindo de 
modelos e/ou de andamiajes moi estruturados. 

ARTS&CRAFTS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.3. Clasificar texturas, formas e cores atendendo a distintos 
criterios. 

EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e 
cores nas composicións artísticas. 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para     
alcanzar un produto artístico final. 

EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, 
sombreamento, acuarelas etc.) para a composición de obras. 
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B2.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para 
buscar material para as creacións propias ou colectivas. 

EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 
buscar material para as súas creacións artísticas. 

RELIXIÓN CATÓLICA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.Recoñece e valora que os seus pais, amigos e contorna son un don 
de Deus para a súa felicidade. 

3º-REC-B.1.1.2-Enumera ,descubre e comparte situacións, persoas ou 
cousas polas que está agradecido. 

2.Toma conciencia de que as accións persoais acercan ou separan de 
Deus. 

3º-REC-B.1.2.1-Distingue e enumera accións persoais que lle fan feliz 
ou infeliz. 

1.Descubre a importancia de Moisés para a liberación do pobo de 
Israel. 

3º-REC-B.3.2.2-Aprende e ordena cronolóxicamente os principais 
feitos da historia de Moisés. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN 

Procedementos: observación directa das tarefas 
interdisciplinares realizadas na aula virtual. 

Instrumentos: formularios das tarefas mencionadas no punto 
anterior. 

CUALIFICACIÓN FINAL  Para o alumnado conectado e que mostre evidencias do 
traballo realizado, terei en conta as cualificacións do 
primeiro e do segundo trimestre, así coma o traballo 
virtual das actividades propostas para unha avaliación en 
positivo. 

 Para o alumnado conectado que non mostre evidencias do 
traballo realizado ou para o alumnado desconectado, 
terei en conta as cualificacións do primeiro e do segundo 
trimestre. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

ACTIVIDADES 
Actividades  competenciais por materias e interdisciplinares de 

repaso e reforzo do 1º e 2º trimestre. 

METODOLOXÍA 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O envío e recepción das actividades para o alumnado con 
conectividade realízase a través da aula virtual. Danse as 
instruccións para realizar as actividades e resolvemos as 
dúbidas que xurden a través da aula virtual e espazo Abalar. 

Respecto do alumnado sen conectividade, fáiselle chegar o 
material adaptado ás súas circunstancias aos seus domicilios 
a través do concello e do centro. 

MATERIAIS E RECURSOS Os materiais utilizados son actividades e xogos interactivos, 
vídeos, titoriais, fichas interactivas, uso de programas 
multimedia e videoconferencias. 

Contamos con recursos humanos como a mestra de Refórza-T, 
a auxiliar de conversa de lingua inglesa, a mestra de PT e a 
mestra de A.L. 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO 
ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

Realízase mediante o espazo Abalar, o correo electrónico, 
teléfono, a web do centro e a aula virtual. 

PUBLICIDADE As publicacións realízanse a través da páxina web do centro, da 
aula virtual e do espazo Abalar. 

 

 

 

 

 

 

 


