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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como resultado 
dun problema formulado, elaborar con autonomía. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén 
conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrita. 

CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección 
e organización de información sobre fenómenos previamente 
delimitados, a realización dun produto, a documentación do proceso e a 
comunicación do resultados. 

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

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, organizar o 
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos e das demais. 

LCB1-1.1. Emprega a lingua oral con distintas finalidades (académica, social e 
lúdica) e como forma de comunicación e de expresión persoal (sentimentos, 
emocións...) en distintos ámbitos. 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes situacións. 

LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas 
en diversas situacións de comunicación: diálogos, exposicións orais segundo 
modelos e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información 
e comunicación. 

B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da información. 

LCB2.8.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para buscar 
información. 

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, 
orde e presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos do ámbito escolar e 
social: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e 
prescriptivos) diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos 
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informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, receitas, 
instrucións, normas…. 

B3.4. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de 
textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión e 
reescritura. 

LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e da Comunicación de modo 
eficiente e responsable para presentar as súas producións. 

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, buscar 
imaxes, crear táboas e gráficas etc. 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais e outros recursos didácticos 
ao seu alcance e propios da súa idade para realizar tarefas e avanzar na 
aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos 
didácticos ao seu alcance e propios da súa idade como apoio e reforzo da 
aprendizaxe. 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Utilizar de xeito guiado documentos audiovisuais valorándoos como 
instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a documentos, audiovisuais e dixitais para 
obter a información necesaria para realizar traballos ou completar 
información. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

LGB1.5.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación e 
volume. 

B1.6. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, 
usando nexos básicos adecuados e presentando estratexias elementais 
para facer comprender a mensaxe. 

LGB1.6.3. Amosa un discurso oral, claro, cunha pronuncia e entoación 
axeitadas e propias da lingua galega. 

B1.8. Reforzar a eficacia comunicativa das súas mensaxes orais, coa 
utilización de elementos propios da linguaxe xestual. 

LGB1.8.1. Utiliza a expresividade corporal para reforzar o sentido das súas 
producións orais. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para obter información para a 
realización das súas tarefas. 

LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter 
información. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, 
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textualización e revisión do texto. punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación). 

B3.4. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non 
verbal. 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non 
verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómics. 

B3.5. Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de 
texto. 

LGB3.5.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de 
texto. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas 
súas producións escritas. 

MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 
obtidas. 

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as 

operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as 

solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc. 

B1.6. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo habitual no proceso de 
aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando información 
relevante en internet ou en outras fontes elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e argumentacións. 

MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos 

numéricos, para aprender e resolver problemas.  

 

B2.3. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as súas propiedades, as estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, 
calculadora), usando o máis adecuado. 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división (de ata dúas cifras) con distintos tipos de números, 
en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e 
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en situacións da vida cotiá. en situacións cotiás. 

B2.5. Identificar, 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. 

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), 
creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións. 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando de xeito 
coordinado a linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e 
non verbal, en consonancia cos sentimentos. 

B3.7. Comprender e valorar a igualdade de dereitos de homes e mulleres, 
a corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da familia, 
argumentando en base a procesos de reflexión, síntese e estruturación. 

VSCB3.7.2. Realiza traballos de libre creación investigando casos de falta de 
corresponsabilidade no coidado da familia presentados nos medios de 
comunicación. 

MÚSICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, 
amosando interese por coñecer instrumentos doutras culturas. 

EMB1.4.1 - Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

 

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, así como valorar o traballo feito, avaliar o resultado e 
propor accións de mellora. 

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 
diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.1 - Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos e 
recursos informáticos para crear pezas musicais sinxelas para a sonorización 
de imaxes e representacións dramáticas. 

 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de EMB2.3.2 - Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 
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diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

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 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. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha 
mellora da competencia motriz. 

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) a diferentes tipos de contornos e de 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas aplicando os xestos 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, en parellas ou grupos. 

RELIXIÓN CATÓLICA 

2.Identifica  a necesidade do perdón para ser feliz. 
REC-B.1.1.2-Recorda e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan de 
perdón. 

4.Descubrir e valorar a razón pola que David sinte a necesidade de 
redención. 

REC-B2.4.2-Recoñece e expresa artisticamente escenas da historia de David 
nas que Deus perdóalle. Mostra respecto polas intervencións dos seus 
compañeiros. 

2.Memoriza algunhas das accións onde Xesús concede o perdón. REC-B3.2.1-Visualiza en obras de arte escenas de perdón e explícaas. 

LINGUA INGLESA 

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 

EA1.1. Capta o sentido xeral de anuncios publicitarios sinxelos sobre produtos 
que lle interesan (xogos, música etc.). 
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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 repetición ou confirmación e 
cunha forte referencia contextual. 

  

CE1.6. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 
coas propias experiencias, necesidades e intereses, e utilizar as 
indicacións do contexto e da información contida no texto para facerse 
unha idea dos significados probables de palabras e expresións que se 
descoñecen. 

EA1.4. Comprende textos orais de carácter informativo e é capaz de extraer 
información global e algún dato concreto 

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; indicar as principais actividades da súa día a día; describir brevemente e 
de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o aspecto exterior 
dun animal ou unha persoa; dicir o que lle gusta e non lle gusta) usando 
estruturas sinxelas. 

CE2.6. Manexar estruturas sintácticas básicas aínda que se sigan 
cometendo erros básicos de maneira sistemática en, p. e., tempos verbais 
ou na concordancia 

EA2.3. Responde adecuadamente en situacións de comunicación (saúdo, 
preguntas sinxelas sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de obxectos, 
expresión do que lle gusta ou non, do lugar onde está situado algo, etc.) 

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 

EA3.2. Comprende información básica en letreiros e carteis en rúas, tendas, 
medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e lugares 
públicos. 
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aclaracións e cóntese con apoio visual e contextual. EA3.4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, postais e cartóns) 
breve e sinxela que trate sobre temas familiares como, por exemplo, un 
mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou un 
lugar, etc. 

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. 

EA4.1. Completa formularios marcando opcións e completando datos ou 
outro tipo de información persoal (p. e. pasaporte das linguas, gustos, título 
dun conto lido, opinións, etc.). 

CE4.6. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades 

EA4.4. Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de carácter 
informativo sobre temas tratados oralmente en clase con preparación do 
vocabulario e expresións básicas. 

ARTS & CRAFTS 

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se 
utilizan nas producións artísticas. 

EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, 
cores, texturas e materiais. 

B2.3. Utilizar e manexar as novas tecnoloxías da información e da 
comunicación como medio de información, investigación e deseño. 

EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos para obter información sobre 
o contexto artístico e cultural para as súas producións. 
EPB2.3.2. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos básicos para a elaboración 
das propias creacións. 

B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os 
espazos, 

EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as 
indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo. 

 



 

   
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 12 CENTRO: CEIP PLURILINGÜE DE CENTIEIRAS 
CURSO: 4º ED. PRIMARIA 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN 

Procedementos: observación directa e individual das tarefas realizadas na 
aula virtual. 

Instrumentos: cuestionarios (resposta múltiple, variable, texto curto ou 
paragrafo), elaboración de documentos word, gravacións vídeos expresión 
oral, creación de pósters... incluídos nas tarefas interdisciplinares. 

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 
instrucións para realizar as actividades e resólvense as dúbidas que 
xorden a través da aula virtual e do 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 

O  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. 


