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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

ÁREA:CIENCIAS NATURAIS 

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. 

5º-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. 

 

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. 

5º-CSB1.1.3 - Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara e limpa. 

 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para 
ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como 
comprender diferentes linguaxes recollidos en textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico. 

5º-CSB1.3.3 - Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados, facer predicións sobre sucesos naturais, 
integrar datos de observación directa e indirecta a partir da consulta de 
fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en diferentes 
soportes. 

CNB1.1.1 - Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, 
analízaa, obtén conclusións, elabora informes e comunica os resultados en 
diferentes soportes. 

 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados, facer predicións sobre sucesos naturais, 

CNB1.1.5 - Efectúa búsquedas guiadas de información na rede. 
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integrar datos de observación directa e indirecta a partir da consulta de 
fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en diferentes 
soportes. 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados, facer predicións sobre sucesos naturais, 
integrar datos de observación directa e indirecta a partir da consulta de 
fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en diferentes 
soportes. 

CNB1.1.6 - Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na rede. 
 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados, facer predicións sobre sucesos naturais, 
integrar datos de observación directa e indirecta a partir da consulta de 
fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en diferentes 
soportes. 

CNB1.3.3 - Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas 
tecnoloxías da información para comunicarse e colaborar. 
 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións e presentar informes coas conclusións en diferentes 
soportes. 

CNB1.4.1 - Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións 
formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados. 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.3. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo 
matemático. 

MTB1.3.2 - Iniciase na formulación de preguntas e na busca de respostas 
apropiadas, tanto no estudo dos conceptos coma na resolución de problemas. 

B1.4. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións 
descoñecidas. 

MTB1.4.1 - Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas 
valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 
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B2.4. Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para 
interpretar e intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

MTB2.4.2 - Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, 
establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como 
operadores na interpretación e resolución de problemas. 

B2.7. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu 
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar 
a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando 
sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB2.7.1 - 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, 
valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso. 

MTB2.7.2 - Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando outras 
formas de resolvelo 

B5.2. Facer estimacións baseadas na experiencia sobre o resultado 
(posible, imposible, seguro, máis ou menos probable) de situacións 
sinxelas nas que interveña o azar e comprobar o dito resultado. 

MTB5.2.1 - Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se 
presentan mediante gráficas estatísticas. 

ÁREA: LINGUA CASTELÁ 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais, e 
identificar ideas ou valores non explícitos accesibles á súa idade. 

LCB1.5.4 - Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades 
en situación de aprendizaxe individual ou colectivo. 

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar, recoller datos, 
preguntar e repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 

LCB1.8.1 - Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e 
aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, para obter 
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expresar oralmente con claridade o propio xuízo persoal, de acordo á 
súa idade. 

información e verificar a comprensión. 

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

LCB2.1.3 - Comprende información global e específica en textos de diferente 
tipoloxía do ámbito escolar e social: 

B2.4. Utilizar diferentes fontes e soportes para seleccionar e recoller 
información, ampliar coñecementos e aplicalos en traballos persoais. 

LCB2.4.4 - Selecciona lecturas con criterio persoal e manifesta a súa opinión 
sobre os textos lidos. 

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

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

B3.3. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de 
textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión 
e reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da información, redactando os seus textos 
con claridade, precisión e corrección e avaliando, coa axuda de guías, as 
producións propias e alleas. 

LCB3.3.3 - Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de 
planificación, procura e selección da información: tomar notas, elaborar 
esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais. 

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

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

B5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 
persoal 

LCB5.7.1 - Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 
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ÁREA: LINGUA GALEGA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.2. Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1 - Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, 
seleccionar e clasificar, con certa autonomía, a información relevante e 
necesaria para realizar traballos ou completar información, valorando os 
medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe. 
 

B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

LGB1.6.2 - Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 
orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela. 
 

B1.12. Usar, de maneira xeral, unha linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.12.2 - Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 
 

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información 
procedente de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións redundantes 

LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de 
gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións redundantes, relacionándoa co 
contido do texto que acompaña. 
 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.1 - Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 
esquemas ou guións. 
LGB3.1.2 - Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e 
cohesionando, de maneira xeral, os enunciados. 
 
 

B5.1 Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da 
literatura popular galega e da literatura galega en xeral. 

LGB5.1.1 - Escoita, memoriza, e reproduce textos procedentes da literatura 
popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, 
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ditos, cantigas) e da literatura galega en xeral. 
 

ÁREA: PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.3. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos 
principais en textos orais moi breves e sinxelos en lingua estándar, con 
estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con 
claridade e lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos, sobre temas habituais e concretos relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles 
ou relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, 
público e educativo, sempre que as condicións acústicas sexan boas e 
non distorsionen a mensaxe, póidase volver escoitar o devandito ou 
pedir confirmación e cóntese con apoio visual ou cunha clara referencia 
contextual. 

PLE1.2. Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, 
indicacións ou outro tipo de información (por exemplo, números, prezos, 
horarios, nun recinto deportivo, nuns grandes almacéns) 

B1.6. 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. 

PLE1.4. Comprende textos orais de carácter informativo e é capaz de extraer 
información global e algúns datos específicos 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos 
orais monológicos ou dialógicos moi breves e sinxelos, utilizando, p. e., 
fórmulas e linguaxe prefabricado ou expresións memorizadas, ou 
apoiando con xestos o que se quere expresar. 

PLE2.1. 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 
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de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o aspecto exterior 

dunha persoa; presentar un tema que lle interese (o seu cantante ou grupo 

de música preferido) ou dicir o que lle gusta e non lle gusta usando estruturas 

sinxelas).  

B3.3. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e 
información específica en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico de 
alta frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi 
familiares, cotiáns ou de necesidade inmediata, a condición de que se 
poida reler o que non se entendeu, póidase consultar un dicionario e 
cóntese con apoio visual e contextual. 

PLE3.1. Comprende información esencial e localiza información específica en 
material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de 
prezos, anuncios, guías telefónicas, publicidade, folletos turísticos, etc 
 
PLE3.3. Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas a 

condición de que a imaxe e a acción conduzan gran parte do argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.)  

B4.1. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos 

escritos moi breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi 

usuais para realizar as funcións comunicativas que se perseguen. 

PLE4.2. Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 
andamiaxes previamente traballados. 

B4.6. 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. 

PLE4.3. Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de carácter 
informativo sobre temas traballados previamente 

ÁREA: MÚSICA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.5. Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e 
identificar as principais características de instrumentos doutras 
culturas. 

EMB1.5.1 - Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

 

B2.1 Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, cancións e 
pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 

EMB2.1.3 - Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos, con e sen acompañamento. 
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instrumentos, utilizando a linguaxe musical, valorar o traballo feito, 
avaliar o resultado e propor accións de mellora.  

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de 
diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.1 - Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e 
informáticos para crear acompañamentos. 

 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de 
diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.2 - Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 

 

ÁREA: ARTS & CRAFTS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.3. Aproximarse á lectura, análise e interpretación da arte e as 
imaxes fixas e en movemento nos seus contextos culturais e históricos, 
comprendendo, de maneira crítica, o significado e función social, sendo 
capaz de elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. 

EPB 1.3.2. Realiza fotografías  utilizando medios tecnolóxicos, analizando, a 
posteriori, se o encadre é o máis axeitado para  o propósito inicial. 

B2.6. Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a correcta 
realización de actividades e a presentación. 

EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos 
aprendidos. 
EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e 
indicacións establecidas. 
EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a correcta 
realización dos exercicios e actividades. 

B2.7. Utilizar e manexar as tecnoloxías da información e da 
comunicación como medio de información, investigación e deseño. 

EPB2.7.1. Emprega as novas tecnoloxías para se iniciar no deseño dixital, no 
tratamento de imaxes ou na animación. 

  

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
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EFB1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de 
interese na etapa, 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 e extraer a información 
que se lle solicita.  

EFB1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e as demais 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. Ten interese por mellorar a 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. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de 
obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de contornos 
e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas interiorizando e 
aplicando os xestos cos segmentos dominantes e iniciando a práctica cos non 
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. Representa ou expresa movementos a partir de estímulos rítmicos 
ou musicais, individualmente, en parellas ou grupos.  

  

ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando 
as emocións de forma positiva. 

VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que 
respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas. 

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación 
intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e 
compartidos. 

VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e 
asumindo compromisos para a consecución de obxectivos. 

B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 
amosando condutas solidarias. 

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais. 
VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 
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B3.5. Comprender o sentido da responsabilidade social e a xustiza 
social empregando a capacidade de reflexión, síntese e estruturación. 

VSCB3.5.1. Razoa o sentido da responsabilidade social e da xustiza social. 
VSCB3.5.3. Describe condutas solidarias. 

ÁREA: RELIXIÓN CATÓLICA. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

1.Recoñece e estima que Deus ceou a persoa humana co desexo do ben 
5º-REC-B1.1.1-Localiza, a través de diversas fontes, biografías que mostran o 
desexo do ser human do ben. Comparte cos seus compañeiros os trazos máis 
significativos . 

2.Comprender e respectar as características do pobo que Deus quere 
contidas no Decálogo. 

5º-REC-B2.2.2- Describe coas súas palabras experiencias da súa vida 
relacionadas cos mandamentos. 

3.Distinguir e memorizar os distintos tipos de libros do Antigo e Novo 
Testamento. 

5º-REC-B2.3.1-Nomea e clasifica os grupos de libros no Antigo e Novo 
Testamento 

ÁREA: RELIXIÓN EVANXÉLICA 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

Comprender que Deus revélanos a súa vontade e propósitos a través da 
Biblia 

 

Identifica e sabe situar textos bíblicos clave que presentan as Escrituras como 
medio polo cal Deus revélase ao ser humano. CCL,CD 
Analiza e valora textos bíblicos que presentan as escrituras como medio polo 
cal Deus revélase ao ser humano e deu a coñecer os seus propósitos para a 
humanidade. CCL 
Compara o coñecemento que obten de Deus e da Biblia a partir da súa lectura 
coas ideas ao respecto que obten doutras fontes (persoas, mediosde 
comunicación, libros…) CCL, CD 

Localizar na Biblia, ler e memorizar diversos textos analizando a súa 
mensaxe. 
 

 

Le con autonomía e asiduidade textos bíblicos. CCL 
Memoriza textos bíblicos. CCL 
Comprende o sentido xeral de textos bíblicos que le. CCL 
Busca versións da Biblia online e le textos nese formato. CCL, CD 

Coñecer a estructura da Biblia, estilos literarios usados, os escritores Explica coas súas palabras a estructura da Biblia. CCL, CMCT 
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que participaron en cada testamento e manexala con autonomía. 
 

Coñece os escritores que participaron en cada testamento, relacionando o 
autor e a súa obra. CCL 

Investigar o papel que desenrrolan os profetas do A.T. 
 

Analiza actitudes e valores manifestados por diversos profetas bíblicos. CCL, 
CSC 

Identificar distintas profecías do A.T. que se refiren a Xesús 
 

Relaciona as profecías doe Isaías sobre o Mesías, co seu cumprimento na vida 
de Xesús. CCL 

Diferenciar o aspecto cultural do Nadal, da mensaxe bíblica da 
encarnación. 

 

Valora o significado do Nadal sendo capaz de distinguir entre eles o aspecto 
cultural desta festa e a mensaxe bíblica da encarnación. CCEC 

Comprender que Deus revélanos a súa vontade e propósitos a través da 
Biblia. 

 

Identifica e sabe situar textos bíblicos clave que presentan as Escrituras como 
medio polo cal Deus revélase ao ser humano. CCL,CD 
Analiza e valora textos bíblicos que presentan as escrituras como medio polo 
cal Deus revélase ao ser humano e deu a coñecer os seus propósitos para a 
humanidade. CCL 
Compara o coñecemento que obten de Deus e da Biblia a partir da súa lectura 
coas ideas ao respecto que obten doutras fontes (persoas, mediosde 
comunicación, libros…) CCL, CD 

Localizar na Biblia, ler e memorizar diversos textos analizando a súa 
mensaxe. 

 

Le con autonomía e asiduidade textos bíblicos. CCL 
Memoriza textos bíblicos. CCL 
Comprende o sentido xeral de textos bíblicos que le. CCL 
Busca versións da Biblia online e le textos nese formato. CCL, CD 

Coñecer a estructura sa Biblia, estilos literarios usados, os escritores 
que participaron en cada testamento e manexala con autonomía. 

 

Explica coas súas palabras a estructura da Biblia. CCL, CMCT 
Coñece os escritores que participaron en cada testamento, relacionando o 
autor e a súa obra. CCL 

Describir rasgos da participación de Xesús na historia (pasada, presente 
e futura). 

Comprende, analiza e dialoga acerca de textos bíblicos relacionados coa 
resurrección e a segunda venida de Xesús. CCL 
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 Coñece as características do carácter divino de Xesús. CAA 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN 

Procedementos:  
Análise das producións dos alumnos. 
Intercambios orais cos alumnos. 
 

Instrumentos: 
Resolución de exercicios e problemas. 
Asamblea (Videoconferencias) 

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. 


