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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CURSO
2018-2019

FICHA DE SEGUIMENTO
PÁXINA
1

ALUMNO/A: TITOR/A: CURSO:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS de MATEMÁTICAS      4º
Grao Consecución  A: Acadado  PA: Parcialmente Acadado  NA: Non Acadado A PA NA
Le e escribe números de ata sete cifras.

Compón e descompón números de ata sete cifras.

Establece equivalencias entre as distintas ordes de unidades.

Leer e escribe números romanos.

Realiza as propiedades conmutativas e asociativas da suma.

Relaciona os termos da resta. A proba de resta.

Memoriza as táboas de multiplicación.

Aplica a propiedade conmutativa e asociativa da multiplicación.

Calcula o produto de tres díxitos

Multiplica números de ata tres díxitos por un e dous díxitos.

Resolve problemas de multiplicación simples.

Coñece os termos da división.

Diferencia claramente divisións exactas e inexactas.

Realiza divisións con dividendos de ata catro díxitos e divisores dun díxito. Comproba os resultados aplican-
do a proba de división.
Plantea e resolver problemas simples nos que intervén a división.

Le, escribe e representa graficamente fraccións.

Representa a metade, a terceira parte, a cuarta parte, dunha cantidade.

Le e escribe números decimáis: décimas e centésimas.

Coñece as unidades de medida (lonxitude, capacidade e peso) e as aplica en situacións sinxelas da vida diaria.

Establece equivalencias básicas entre diferentes unidades de lonxitude, capacidade e peso.

Recoñece liñas paralelas e perpendiculares.

Recoñece ángulos rectos, agudos e obtusos. E os debuxa.

Identifica ángulo recto co ángulo 90º.

Identifica diferentes figuras do plano.

Diferencia entre polígonos e non polígonos.

Clasifica triángulos e cuadriláteros.

Diferencia circunferencia e círculo. Elementos.

Diferencia cilindros, conos e esferas. Elementos.

Aplica a terminoloxía xeométrica das figuras dadas na descrición do medio.

Recolle e conta datos. Prepara táboas de rexistro de datos.

Representa datos en gráficos de barras ou en pictogramas.

TOTAL
NOTA 



CEIP PLURILINGÜE“CONDESA DE FENOSA”
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CURSO
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PÁXINA
2

ALUMNO/A: TITOR/A: CURSO:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS de L. CASTELÁN  e  L. GALEGA   4º
Grao Consecución  A: Acadado PA: Parcialmente Acadado  NA: Non Acadado A PA NA
Sabe buscar palabras no dicionario.

Usa letras maiúsculas correctamente.

Coñece o significado dalgunhas abreviaturas.

Recoñece o emisor, receptor e a mensaxe.

Distingue a comunicación verbal da comunicación non verbal.

Comprende a información do título, subtítulo e imaxe antes de ler un texto.

Le coa entoación adecuada e recita poemas. Le un texto teatral de forma adecuada.

Sabe identificar os sinónimos propios do vocabulario básico.

Divide as palabras en sílabas e  sabe distinguir a sílaba tónica.

Sabe resumir un texto narrativo para desenvolver unha ficha de lectura. Sabe resumir un texto expositivo.

Sabe identificar antónimos do vocabulario básico.

Distingue palabras agudas, graves e esdrúxulas, e coñece as súas regras de acentuación.

Elabora frases con concordancia e coherencia.

Recoñece o suxeito e o predicado das oracións indicadas.

Comprende un texto divulgativo e explicar o que é o seu tema.

Elabora unha ficha seguindo un esquema dado.

Distingue os parágrafos dun texto. Distingue o tema central de cada parágrafo.

Diferencia a narración da descrición nunha historia.

Coñece e aplica o concepto de polisemia.

Sabe identificar palabras homófonas propias do vocabulario básico.

Distingue os tipos de oracións: Enunciativas, exclamativas e interrogativas.

Recoñece palabras compostas polo léxico básico e os seus compoñentes.

Escribe correctamente as palabras que comezan coas sílabas bu-, bur- e bus-.

Distingue os nomes comúns, propios, individuais e colectivos das outras categorías de palabras.

Sabe identificar e modificar o xénero e o número en nomes dados.

Participa no debate e da argumentos.

Sabe identificar as diferenzas no significado das palabras cos prefixos re-, pre-, mono-, e semi-.

Sabe escribir correctamente os adxectivos en -avo, -eve, -ivo …

Coñece e aplica as regras de concordancia dos adxectivos.

Escribe correctamente as palabras que terminan en -d, -z,-axe, -exe

Recoñece e usa axeitadamente os artigos e demostrativos.

Comprende unha fábula. Distingue o elemento fantástico nas lendas.

Sabe engadir sufixos e comprende o seu significado.

Pode resumir un libro e dar algún argumento para xustificar a súa opinión.

Coñece os xentilicios máis comúns.

Escribe correctamente as palabras que corresponden ás regras ortográficas dadas.

Recoñece e utiliza pronomes persoais.

Segue un modelo dado para preparar o guión para unha exposición simple.

Sabe identificar palabras que pertencen a un campo semántico.

Recoñece e utiliza os tempos verbais pasado, presente e futuro.

Escribe un titular adecuado a unha entrevista.

Comprende e resume a trama dunha escena teatral e escribe un final coherente para unha escena proposta.

TOTAL

NOTA 



CEIP PLURILINGÜE“CONDESA DE FENOSA”
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CURSO
2018-2019

FICHA DE SEGUIMENTO
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ALUMNO/A: TITOR/A: CURSO:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS de CIENCIAS SOCIAIS      4º
Grao Consecución  A: Acadado  PA: Parcialmente Acadado  NA: Non Acadado A PA NA
Recoñece as propiedades da atmosfera que permiten a vida no noso planeta.

Identifica os distintos elementos do tempo atmosférico.

Comprende a importancia da auga para a vida no planeta.

Describe a distribución da auga salgada no planeta: mares e océanos.

Identifica os distintos tipos de lugares naturais con auga doce e a súa distribución no planeta.

Enumera as características xerais dos ríos de Galicia.

Sinala as características xerais do relevo de Galicia.

Identifica e localiza as principais unidades do relevo galego.

Explica diferentes usos dos minerais e as rochas da súa contorna.

Diferencia as paisaxes naturais das paisaxes humanizadas.

Diferencia as paisaxes agrarias das industriais.

Analiza unha pirámide de poboación.

Identifica e describe algunhas actividades económicas dos sectores primario, secundario e terciario.

Explica o proceso comercial e recoñecer os axentes principais: produtores, comerciantes, transportistas e 
consumidores.
Explica que é un municipio e os elementos que o constitúen.

Explica os servizos municipais básicos e aprecia a importancia que teñen.

Coñece a división territorial de España en provincias e comunidades autónomas.

Entende que son os Dereitos Humanos e valora a súa importancia.

Coñece a Prehistoria.

Describe varias formas características das ferramentas, as construcións e das manifestacións culturais das 
sociedades prehistóricas.
Coñece os aspectos máis destacados do legado cultural romano e a súa supervivencia na actualidade na nosa
contorna.
Realiza un traballo de investigación sobre un tema previamente delimitado que supoña a busca, selección e 
organización de información,a documentación do proceso, a realización dun produto e a comunicación dos 
resultados.

TOTAL
NOTA



CEIP PLURILINGÜE“CONDESA DE FENOSA”
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CURSO
2018-2019

FICHA DE SEGUIMENTO
PÁXINA
4

ALUMNO/A: TITOR/A: CURSO:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS de CIENCIAS NATURAIS   4º
Grao Consecución  A: Acadado PA: Parcialmente Acadado  NA: Non Acadado A PA NA
Distingue as funcións de nutrición, reprodución e relación do ser humano.

Recoñece a función propia dos órganos dos sentidos.

Describe e recoñece con claridade os estados de saúde e de enfermidade.

Recoñece os factores de risco que afectan á saúde.

Distingue diferentes métodos de conservación e envasado dos alimentos.

Recoñece as funcións vitais dos seres vivos.

Distingue os grandes reinos de seres vivos.

Diferencia os tres grandes tipos de rochas.

Recoñece diferentes criterios de clasificación das plantas.

Explica como fabrican as plantas o seu alimento.

Clasifica animais en vertebrados e invertebrados.

Sinala as características xerais dos animais vertebrados e invertebrados.

Identifica e describe os cinco grandes grupos de animais vertebrados e identifica algúns animais de Gali-
cia.
Sinala a orixe natural ou artificial dos materiais.

Clasifica segundo a súa orixe os materiais naturais: animal, vexetal, mineral.

Recoñece as principais propiedades dos materiais de uso cotián.

Sinala como se poden reutilizar ou reciclar diversos obxectos e materiais.

Comprende e expón cales son os cambios físicos e químicos da materia.

Coñece o que é a enerxía e os diferentes tipos de enerxía.

Recoñece as características das diferentes fontes de enerxía non renovables e renovables.

Adopta pautas de consumo responsable da enerxía.

Identifica e describe as máquinas simples: panca, plano inclinado, roldana, roda.

Busca, selecciona, organiza información concreta e relevante e cita fontes sobre un proxecto de traballo e 
comunica as súas conclusións oralmente e por escrito.

TOTAL

NOTA



CEIP PLURILINGÜE“CONDESA DE FENOSA”
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CURSO
2018-2019

FICHA DE SEGUIMENTO
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5

ALUMNO/A: TITOR/A: CURSO:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS de Lingua Inglesa      4º
Grao Consecución  A: Acadado  PA: Parcialmente Acadado  NA: Non Acadado A PA NA
Capta o sentido global en textos orais sobre temas familiares e de interese. 

Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións  coñecidas en  textos orais  sobre temas
familiares ou do seu interese. 
Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos. 

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

Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves. 

Domina progresivamente aspectos fonéticos,  do ritmo, da acentuación e da entoación da lingua estranxeira
para a produción de textos orais. 
Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

Le textos sinxelos e comprende a idea principal.

Escribe frases sinxelas traballadas previamente de forma oral.

Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas á experiencia a partir de modelos de diferentes textos
sinxelos.
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.

NOTA 


