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ESTÁÁ NDÁRES  DE  ÁPRENDIZÁXE  E COMPETENCIÁS  IMPRESCINDIBLES

Dadas as especiais características deste curso 2019-2020 por mor da pandemia global de coronavirus e das medidas de 
prevención adoptadas, os obxectivos do curso han ser modificados no senso de que os estándares que se ían traballar 
durante o terceiro trimestre do curso quedan adiados para o comezo do vindeiro ano escolar e o período posterior ao 13 
de marzo non terá repercusión negativa na valoración do alumnado.

Neste sentido os criterios de avaliación e os estándares que se empregarán son:

L INGUA  GALEGA  E  CASTELÁ

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

Comprende producións orais (conferencias, exposicións, explicacións), provenientes de diferentes medios. É 
capaz de facer unha síntese tamén oral ou escrita a partir das ideas principais que se expuxeron.

LGB1.1.1. x
Participa activamente nas conversacións da clase e utilizar unha linguaxe comprensible para as funcións 
básicas, por exemplo relacionarse, aprender, expresar experiencias vividas, imaxinar. Así mesmo, ten que saber 
escoitar os outros e respectar as súas opinións e quendas de palabra.

LGB1.4.1. LGB1.5.1., x

É quen de expoñer temas de produción propia oralmente (exposicións, procesos, comentarios de actualidade, 
entre outros) con preparación previa, e adaptando a entoación, o ton de voz ou o xesto á situación 
comunicativa.

Comprende autonomamente textos escritos (contos, poemas, artigos, folletos informativos…) e audiovisuais 
(películas, anuncios, informativos).

LGB2.1.1. x
Sabe responder e formular preguntas referidas aos textos e libros de literatura que se leron ou miraron e saber 
facer unha valoración global.

Escribe textos funcionais, narrativos, literarios e audiovisuais coherentes (á man e facendo uso das TIC) moi 
construídos, con riqueza de linguaxe, partindo do proceso de pensar, escribir ou elaborar e revisar e atendendo 
á corrección ortográfica e gramatical.

LCB3.1.1. x

Aplica a acentuación gráfica na maioría dos casos nos textos de produción. LCB3.3.1. x
Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, artigo, pronome, 
adxectivo, adverbio, verbo e preposición.

LCB4.4.1. x
Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos verbos. LGB4.1.2. x



Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas.

Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo.

Recoñece as oracións simples, comprende o seu significado, utiliza correctamente a concordancia de xénero e 
número e identifica o verbo e os seus complementos: o suxeito, así como os complementos do nome.

LCB4.2.5. x
Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas de uso frecuente, frases feitas, siglas e
abreviaturas.

LCB4.2.1. x
Coñece os mecanismos da lingua para crear significado, por exemplo derivación, composición, sentido 
figurado e todos os traballados durante o curso. Aplicación nos textos de produción propia.

Coñece a terminoloxía gramatical básica e a función de cada elemento nun enunciado. LGB4.1.5. x
Mostra progresiva autonomía na aprendizaxe: reflexión sobre o proceso, organización e planificación do 
traballo, aceptación dos erros, autocorrección e autoavaliación de todo o proceso.

Coñece, de xeito xeral, as características máis relevantes (históricas, socio-culturais...) da lingua galega . LGB5.7.1. x
Coñece e valora a diversidade lingüística e cultural de Galicia, de España e do mundo, con actitude de respecto 
cara ás persoas que falan outras linguas e interese por comprendelas.

LGB1.13.2. x
Usa a biblioteca de aula, a do centro e as virtuais con certa autonomía para obter información.

Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.

Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición 
no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… en calquera soporte

LCB5.7.1. x
Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro.

Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas, así como algunhas figuras literarias 
(metáfora, comparación, hipérbole…)

LCB5.1.1. x



MATEMÁTICAS

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe
Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

Escribe cantidades representadas no sistema de numeración romano.

Descompón, le, escribe, compara, ordea, opera e resolve problemas con números naturais e decimais.

Recoñece,  representa,  compara,  efectúa  operacións  e  problemas  da  vida  real  con  fraccións,  sabe  calcular
fraccións equivalentes e comprobalas.

Calcula porcentaxes sinxelas.

Recoñece e relaciona os euros e os céntimos de euro coas partes dun número decimal tendo en conta o valor
posicional das cifras.

Aplica as equivalencias, escribe e transforma en forma complexa e incomplexa unidades de lonxitude, masa e
capacidade.

Resolve problemas da vida cotiá na que interveñan as medidas de lonxitude, masa e capacidade.

Coñece as unidades de tempo, as súas relacións, as unidades do sistema sexasesimal, realiza transformacións
con unidades de tempo de forma complexa a incomplexa, e viceversa.

Localiza e sitúa puntos no plano mediante sistemas de coordenadas.

Recoñece, diferencia e debuxa diferentes tipos de rectas, semirrectas e segmentos.

Coñece a idea de ángulo, a súa clasificación e a súa unidade de medida.               



Coñece e diferencia os polígonos e os seus elementos; e sabe clasificalos segundo a súa regularidade, o seu
número de lados e a amplitude dos seus ángulos interiores.

Sabe calcular o perímetro e a área dun polígono. MTB4.2.1 X
Recoñece a circunferencia, o círculo e as principais figuras circulares identificando os seus elementos. MTB4.2.2 X
Sabe calcular a lonxitude da circunferencia e a área do círculo. MTB4.3.1 X
Determina a frecuencia, a media, a moda e o rango dunha información dada. MTB5.1.1 X
Coñece e interpreta de forma sinxela os distintos tipos de gráficos estadísticos. MTB5.1.2 X

C IENCIAS  NATURAIS

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

Coñece o uso dos recursos naturais da terra, identifica algún dos empregados na vida cotiá e ten conciencia da 
necesidade de conservalos e de evitar a contaminación.

Coñece algúns tipos de máquinas e aparellos que se empregan na vida cotiá, así coma a utilidade que teñen.

Coñece o funcionamento do corpo humano en canto a células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas 
identificando as principais características e función de cada un deles.

CNB3.1.1., 
CNB2.1.1., CNB2.1.2. x

Adopta estilos de vida saudables sabendo as repercusións para a saúde do seu modo de vida, tanto na escola 
coma fóra dela.

CNB2.3.1., 
CNB2.3.2., CNB2.3.3. x

Coñece a estrutura e a fisioloxía das plantas, así coma as características principais da fotosíntese e a súa 
importancia para a vida dos seres vivos.

Coñece as características e os elementos que compoñen un ecosistema, así como os seres vivos que o habitan e 
as súas relacións.



Relaciona determinadas prácticas do ser humano co coidado e co respecto polo medio natural, adoptando 
hábitos consecuentes tanto no colexio coma fóra e coñecer as repercusións que ten para a vida no planeta.

É quen de explicar como os cambios (naturais e pola actividade humana) no medio natural poden afectar a 
componentes vivos e inertes, e variar o equilibrio.

Identifica e explica algunhas das principais formas de enerxía: mecánica, luminosa, química, eléctrica…. así 
coma das enerxías renovables e non renovables.

Sabe o que é unha mestura, os seus tipos e os métodos de separación de compoñentes. CNB4.2.3., CNB4.4.1. x
Sabe identificar, describir e clasificar algúns materiais polas súas propiedades (dureza, brillo, condutividade 
térmica, …)

CNB4.1.1. x
Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e 
comunica os resultados en diferentes soportes.

Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando a 
comprensión de textos orais e/ou escritos.

Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas, etc.).

Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de carácter científico. CNB1.1.4., x
Efectúa procuras guiadas de información na rede.

Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na rede.

Manifesta autonomía respecto de sucesos que ocorren na planificación e execución de accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de decisións.

Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos.

Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de traballo e das 
tecnoloxías da información e comunicación.

CNB1.3.2. x
C IENCIAS  SOCIAIS

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

É quen de explicar como e de que forma se orixinou o Universo e os seus principais compoñentes.

Describe as características principais do sistema solar identificando diferentes tipos de astros e as súas 



características, incluídos os movementos da Terra e da Lúa e as súas consecuencias.

Explica as distintas representacións da terra e interpreta tanto a linguaxe cartográfica coma as linguaxes 
icónicas e simbólicas para mellorar a comprensión da realidade.

 Diferencia entre tempo atmosférico e clima, e analiza a importancia das predicións meteorolóxicas.

Identifica os factores que inflúen no clima e explicar como actúan para conquerir unha idea básica do clima, así
como dos factores que o determinan.

Coñece e explica os trazos máis destacados das temperaturas e das precipitacións dos climas de España e 
Galicia, e identificar as paisaxes características de cada zona climática.

Explica a importancia que ten a Constitución para o funcionamento do Estado español, así como os deberes, os 
dereitos e as liberdades que recolle.

Identifica as principais institucións españolas e galegas.

Sabe describir a división territorial do Estado.

É quen de explicar que é a Unión Europea, os países que a compoñen e explicar
algunas avantaxes derivadas do feito de formar parte dela.

CSB3.6.4. x
Interpreta a evolución e a distribución demográfica galega, española e europea a partir de pirámides de 
poboación, gráficos de barras e diagramas circulares.

CSB3.5.4. x
Identifica os tres sectores económicos e saber clasificar as distintas actividades que pertencen a cada un deles, 
así coma as principais actividades económicas do entorno e as súas características.

CSB3.9.1. x
Coñece e valora os diferentes medios de transporte e comunicación. CSB3.9.1. x
Coñece e é quen de localizar nun mapa o relevo e os principais ríos de España, así coma os seus límites, os 
mares que a rodean e os arquipélagos que a forman.

Coñece e capaz de localizar nun mapa o relevo e os principais ríos de Galicia, así coma os seus límites, os 
mares que a rodean.

Coñece as distintas etapas da prehistoria e historia (Idade antiga, Idade Media e Idade Moderna) de España e 
Galicia e os acontecementos principais de cada unha delas.

CSB4.4.3. x
Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a información 
relevante, organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito.

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e 
asume responsabilidades.

L INGUA  ESTRANXEIRA  (INGLÉS)



Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico
de uso cotiá adecuados á súa idade.

Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en textos orais sobre temas do seu
interese.

Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de comunicación sobre temas do seu interese, cunha
pronuncia e entoación comprensibles.

Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás habituais.

Produce textos orais propios, sinxelos e breves. 

Domina progresivamente aspectos fonéticos, do ritmo, da acentuación e da entoación da lingua estranxeira para
a produción de textos orais. 

Comprende información básica escrita, relacionada cos temas traballados previamente de forma oral.

Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo adaptado á súa competencia lingüística e acorde coa súa
idade.

Elabora textos escritos sinxelos, relacionados con temas da súa vida cotiá, traballados previamente de forma
oral.

Escribe textos sinxelos con léxico relacionado co tema da escritura.

Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira.

Comprende e usa adecuadamente o  vocabulario necesario para participar nas interaccións de aula, ler textos
próximos á súa idade e escribir con léxico traballado previamente.



ÁVÁLIÁCIOÁ N  E CUÁLIFICÁCIOÁ N

Avaliación

Procedementos: 
• Traballos monográficos, 
• resolución de exercicios, 
• probas orais, 
• mapas conceptuais.
• Outros.

Instrumentos:  
• Escalas de observación, 
• análise de traballos, 
• probas específicas, 
• diario de clases (videoconferencias) 

Cualificación 
final

Consecución de obxectivos 40%

Esforzo, participación            30%

Resultados das probas escritas ou orais de avaliación 15%

Presentación e orde nos traballos                                                               15%



METODOLOXIÁÁ  E ÁCTIVIDÁDES  DO  3º TRIMESTRE

Actividades 

as propostas de traballo tentarán ser lúdicas, motivadoras e competenciais, dando
oportunidade a múltiples formas de presentación e expresión. 
Buscar tarefas que impliquen un produto final. 
Procurar non abafar ao alumnado e as familias con excesiva cantidade de tarefas,
ser comedidos e flexibles na entrega das mesmas. 

Metodoloxía

Alumnado con conectividade

procurouse elixir  plataformas accesibles para todos/as e adaptarnos ás diferentes
circunstancias utilizando distintas vías de comunicación. 
Procurar non duplicar as vías de comunicación a non ser que fose estritamente
necesario e dar unha resposta coordinada para facilitar a situación ás familias 
Explicar ás familias os procedementos a seguir e ensinar como facelo. 
Procurar guiar ao alumnado no seu traballo e darlles retro-alimentación, algo que
nos parece primordial neste momento. 
Acompañar, motivar e reforzar a actitude e o esforzo do alumnado.

Alumnado sen conectividade

fíxoselle  chegar  material  impreso  e  vanse  controlando  as  tarefas  a  través  do
whatsapp. 
Explicar ás familias os procedementos a seguir e ensinar como facelo. 
Buscar xeitos de guiar ao alumnado no seu traballo e darlles retro-alimentación,
algo que nos parece primordial neste momento. 
Acompañar, motivar e reforzar a actitude e o esforzo do alumnado.

Materiais e recursos

páxina web. 

Blog e  chat do blog.

 Edixgal (mensaxe, chat, envío de tarefas),  

Correo electrónico. 

Video-conferencia por CISCO. 

Espazo Abalar
Plataforma de Liveworksheets, a aplicación de Kahoot! e Duolingo





INFORMÁCIOÁ N  E PUBLICIDÁDE

Información ao alumnado 
e ás familias

O profesorado do ciclo, tras a publicación desta documentación na páxina web do colexio,  informará das 
modificacións realizadas ás programacións e aos mínimos esixibles para a promoción do curso polas canles
habituais de contacto coas familias nesta crise sanitaria:

• Mensaxería instantánea
• Correo electrónico
• Video conferencia
• Contacto telefónico
• Redes Sociais

Publicidade 

A páxina Web do noso centro:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa
recollerá  na  súa  páxina  principal  o  enlace  para  o  acceso  público  aos  documentos  da  programación
modificada.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa
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