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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

ÁREA  DE MATEMÁTICAS

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

B1.1.  Describir  e  analizar
situacións  de  cambio  para
encontrar patróns, regularidades
e leis matemáticas, en contextos
numéricos,  xeométricos  e
funcionais,  valorando  a  súa
utilidade para facer predicións. 

MTB1.1.1.  Identifica  patróns,  regularidades   leis
matemáticas en situacións de cambio,en contextos
numéricos,xeométrico.

   CMCT
  CAA

B1.2  Coñecer  algunhas
características  do  método  do
traballo científico en contextos
de  situacións  problemáticas  a
resolver.

MTB1.2.1.Realiza estimacións sobre os resultados
esperados  e  contrasta  a  súa  validez  valorando  as
vantaxes e os inconvenientes do seu uso.

CMCT
CAA

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.

CMCT
CAA

B2.1.  Ler,  escribir  e  ordenar
utilizando  razoamentos
apropiados,  distintos  tipos  de
números  (romanos,  naturais,
fraccións  e  decimais  ata  as
milésimas). 

MTB2.1.1.  Identifica  os  números  romanos
aplicando  o  coñecemento  á  comprensión  de
datacións.

CMCT

MTB2.1.2.  Le,  escribe  e  ordena  en  textos
numéricos  e  da  vida  cotiá,números  (naturais,
fraccións e decimais ata as milésimas),  utilizando
razoamentos apropiados e interpretando o valor de
posición de cada unha das súas cifra

CMCT
CCL

B2.3.  Realizar  operacións  e
cálculos  numéricos  mediante
diferentes  procedementos,
incluído  o  cálculo  mental,
facendo referencia  implícita  ás
propiedades  das  operación,  en
situación  de  resolución  de
problemas.

MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima,
centésima ou milésima máis próxima.

CMCT

MTB2.3.3.Ordena  fraccións  aplicando  á  relación
entre fracción e número decimal.

CM

B2.4.  Utilizar  os  números
enteiros,  decimais  e
fraccionarios  para  interpretar  e
intercambiar  información  en
contextos da vida cotiá.

MTB2.4.1.  Opera  cos  números  coñecendo  a
xerarquía das operacións.

CMCT

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

CMCT
CAA
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B2.5.  Operar  cos  números
tendo en conta a xerarquía nas
operacións,  aplicando  as
propiedades  destas,  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.

MTB2.5.1. Realiza  sumas e restas de fraccións co
mesmo  denominador.  Calcula  o  produto  dunha
fracción por un número.

CMCT

MTB2.5.2.  Realiza   operacións  con  números
decimais.

CMCT

B2.6.  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  en
situacións da vida cotiá.

MTB2.6.1.  Emprega  e  automatiza  algoritmos
estándar de suma,resta,  multiplicación e  división
con distintos tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución de problemas
e en situacións cotiá

CMCT
CAA

MTB2.6.8.  Elabora  e  emprega  estratexias  de
cálculo mental

CMCT

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.

CAA
CCL

B3.1.  Escoller  os  instrumentos
de medida máis  pertinentes  en
cada caso, estimando a medida
de  magnitudes  de  lonxitude,
capacidade,  masa  e  tempo
facendo previsións razoables.

MTB3.1.1.Estima lonxitudes,capacidades, masas e
superficies;  elixindo a  unidade  e  os  instrumentos
máis axeitados para medir e expresar unha medida,
explicando  de  forma  oral  o  proceso  seguido  e  a
estratexia utilizada.

CMCT

MTB3.1.2.  Mide  con  instrumentos,utilizando
estratexias  e  unidades  convencionais  e  non
convencionais,elixindo  a  unidade  máis  axeitada
para a expresión dunha medida.

CMCT

B3.2.  Operar  con  diferentes
medidas.

MTB3.2.1.  Suma  e  resta  medidas  de  lonxitude,
capacidade,  masa  e  superficie  en  forma  simple
dando o resultado na unidade determinada
de antemán.

CMCT

B3.5.  Identificar  e  resolver
problemas  da  vida  cotiá
adecuados  ao  seu  nivel,
establecendo conexións entre a
realidade  e  as  matemáticas  e

MTB3.5.1.Resolve   problemas  de  medida,
utilizando  estratexias  heurísticas,de  razoamento
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de
exemplos  contrarios...),creando  conxecturas,
construíndo, argumentando...e tomando decisións,

CMCT
CCL
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valorando  a  utilidade  dos
coñecementos  matemáticos
axeitados e reflexionando sobre
o  proceso  aplicado  para  a
resolución de problemas.

valorando as súas consecuencias e a conveniencia
da súa utilización.

B5.1. Realizar, ler e interpretar
representacións  gráficas  dun
conxunto de datos relativos ao
contorno inmediato

MTB5.1.2.  Realiza  e  interpreta  gráficos  moi
sinxelos:  diagramas  de  barras,  poligonais  e
sectoriais,  con  datos  obtidos  de  situacións  moi
próximas.

CMCT

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.

CMCT

ÁREA  DE CIENCIAS DA NATUREZA

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia

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.

CAA

CD

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito,e forma
clara  e  ordenada  contidos  relacionados  coa  área
manifestando  a  comprensión  de  textos  orais  e/ou
escritos.

CCL

CNB1.1.3.  Emprega  de   forma   autónoma  o
tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de
ilustracións ou notas etc.).

CD
CAA

CNB1.1.4.  Manexa  estratexias  axeitadas  para
acceder  á  información  dos  textos  de  carácter
científico.

CCL
CMCT

CNB1.1.5.Efectúa  búscas  guiadas  de  información
na rede.

CAA
CD

B1.2.  Establecer  conxecturas
tanto  respecto  de  sucesos  que
ocorren  dunha  forma  natural
como sobre os que ocorren cando
se  provocan  a  través  dun
experimento  ou  dunha
experiencia.

CNB1.2.1.Manifesta autonomía na planificación e
execución de accións e tarefas e ten iniciativa na
toma de decisións.

CSIEE
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B1.3.  Traballar  de  forma
cooperativa,  apreciando  o
coidado pola seguridade propia
e  a  dos  seus  compañeiros/as,
coidando  as  ferramentas  e
facendo  uso  adecuado  dos
materiais.

CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e
de  seguridade  dos  instrumentos,dos  materiais  de
traballo  e  das  tecnoloxías  da  información   e
comunicación.

CD

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.

CAA
CSIEE

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou
escrita,empregando  soportes  variados,  recollendo
información  de  diferentes  fontes  (directas,  libros,
internet) cando traballa de forma individual ou en
equipo  na  realización  de  proxectos,  experiencias
sinxelas e pequenas investigacións.

CAA
CSIEE
CCL

B2.1. Identificar e localizar os 
principais órganos implicados 
na realización das funcións 
vitais do corpo humano, 
establecendo algunhas 
relacións  entre eles. 

CNB2.1.1.  Identifica  e  localiza  os   principais
órganos implicados na realización das funcións
vitais do corpo humano.

CMCT

CNB2.1.2. Identifica as principais características
dos  aparellos  respiratorio,  dixestivo,locomotor,
circulatorio e excretor e explica as  funcións.

CMCT

B2.3. Relacionar determinadas
prácticas de vida co adecuado
funcionamento  do  corpo,
adoptando  estilos  de  vida
saudables,  coñecendo  as
repercusións  para  a  saúde  do
seu modo de vida.

CNB2.3.1.  Investiga  sobre   enfermidades
relacionadas cunha alimentación inadecuada
e presenta conclusións en diversos soportes.

CMCT
CAA

CNB2.3.3.  Recoñece  os   efectos  nocivos  do
consumo de alcohol e drogas.

CAA

B3.1.  Coñecer  a estrutura  dos
seres  vivos:  células,  tecidos,
tipos,  órganos,  aparellos  e
sistemas.  Identificar  as
principais  características  e
funcións.

CNB3.1.1. Identifica e  describe a estrutura dos
seres  vivos:  células,  tecidos,  órganos,  aparellos  e
sistemas,  nomeando as principais  características e
funcións de cada un deles.

CMCT

B3.2. Coñecer diferentes niveis
de  clasificación  dos  seres
vivos,  atendendo  ás  súas
características e tipos.

CNB3.2.1.  Clasifica  aos  seres  vivos  e  nomea  as
principais características atendendo ao seu reino:
Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos
e outros  reinos empregando criterios  científicos e
medios tecnolóxicos.

CMCT

3.3. Investigar as características 
de ecosistemas do seu contorno 
mediante a recollida de datos, 
facendo hipóteses, empregando 
diversas fontes de información e 

CNB3.3.3.Identifica  algunhas  actuacións  humanas
que  modifican  o  medio  natural  e  as  causas  de
extinción de especies e explica algunhas actuacións
para o seu coidado.

CMCT
CMIEE

CNB3.3.4. Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos CMCT
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presentando os resultados en 
diferentes soportes

para a observación científica.

B4.1.  Coñecer  e  comparar  para
clasificar  materiais  segundo  as
súas  propiedades  observables:
dureza,  solubilidade,  estado  de
agregación  e  condutividade
térmica.

CNB4.3.1. Identifica e explica as diferenzas entre
enerxías renovables e non renovables e argumenta
sobre as accións necesarias para o desenvolvemento
enerxético, sostible e equitativo.

CMCT

B5.2.  Investigar  sobre  a
evolución  dun  obxecto,
aparello  ou máquina ao longo
da historia, utilizando distintas
fontes  de  información  e
presentando  os  resultados  en
diferentes soportes. 

CNB5.2.1.  Coñece  algúns  dos  grandes
descubrimentos e inventos da humanidade e explica
os beneficios ou riscos para á sociedade.

CMCT
CAA

CNB5.2.3. Coñece e explica algúns dos avances da
ciencia no fogar e na vida cotiá,  na medicina, na
cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no
deporte  e  nas  tecnoloxías  da  información  e  a
comunicación.

CMCT
CAA

ÁREA  DE CIENCIAS SOCIAIS

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

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.

CCA
CD

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación
e execución de accións e tarefas, ten iniciativa
na toma de decisións e asume responsabilidades.

CCA

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

  CSC

B1.2.Empregar  estratexias  de
traballo  cooperativo,  adoitar  un
comportamento  de  respecto  e
tolerancia ante as diferentes ideas
e  achegas  alleas  nos  diálogos  e
debates,  valorando  o  esforzo  e
amosando  actitudes  de
cooperación.

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais
e  de  grupo,  e  emprega  estratexias  de  traballo
cooperativo valorando o esforzo e o coidado do
material.

CSC
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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.

CSB1.3.1.Emprega  de  maneira  axeitada  o
vocabulario  adquirido  para  ser  capaz  de
ler,escribir e falar sobre Ciencias sociais.

CSC
CCL

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

 CD
CMCT

B2.5.Identificar  os  elementos
que  inflúen  no  clima,
explicando  como  actúan  nel  e
adquirindo unha idea básica de
clima e dos factores determinan
o clima en España.

CSB2.5.1.Define  clima,  nomea  os  seus
elementos  e  identifica  os  factores  que
determinan en España.

CSC

B2.6.Recoñecer  as  zonas
climáticas  mundiais  e  os  tipos
de  clima  de  España
identificando algunhas das súas
características básicas.

CSB2.6.1.Explica  que  é  unha  zona  climática,
nomeando as tres zonas climáticas do planeta e
describindo as súas características principais.

CSC

CSB2.6.2 Describe e sinala nun mapa os tipos
de climas de España, e as zonas ás que afecta
cada  un,  interpretando  e  analizando
climogramas de distintos territorios .

CSC
CMCT

B2.7.Explicar  que  é  unha
paisaxe,  identificar  os
principais  elementos  que  a
compoñen  e  as  características
das  principais  paisaxes  de
España

CSB2.7.1.Define  paisaxe,  identifica  os  seus
elementos  e  explica  as  características  das
principais paisaxes de España valorando a súa
diversidade

CSC

B2.8.Describir as características
do  relevo  de  España  e  a  súa
rede hidrográfica, localizándoos
nun mapa.

CSB2.8.1.Localiza  nun  mapa  as  principais
unidades de relevo en España e as súas vertentes
hidrográficas.

CSC

CSB2.8.2.Sitúa nun mapa os mares, océanos e
os grandes ríos de España.

CSC

B2.9.Explicar a importancia da
intervención humana no medio
e favorecer o desenvolvemento
sostible.

CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do
medio,  así  como  as  consecuencias  da  acción
humana neste.

CCL

CSB2.9.2.Favorece o desenvolvemento sostible
e o consumo responsable.

CSC

B3.1.Explicar  a  importancia
que  ten  a  Constitución  para  o
funcionamento  do  Estado
español,  así  como  os  dereitos,
deberes  e  liberdades  recollidos
nesta.

CSB3.1.1.Identifica,  respecta  e  valora  os
principios  democráticos  máis  importantes
establecidos  na  Constitución  e  explica  a
importancia  que  a  Constitución  ten  para  o
funcionamento do Estado español.

CSC

B3.3.Describir  a  organización
territorial do Estado español así
como os órganos de goberno

CSB3.3.1.Explica  a  organización  territorial  de
España, nomea as estruturas básicas de goberno
e  localiza  en  mapas  políticos  as  distintas

CSC

Adaptación Programación. Maio 2020 7

CEIP  REBORDÁNS



comunidades autónomas que forman España, así
como as súas provincias.

B3.6.Distinguir  os  principais
trazos  da  poboación  española
explicando a súa evolución e a
súa distribución demográfica  e
representándoa graficamente. 

CSB3.6.4 Sitúa nun mapa os maiores núcleos de
poboación  en  España  e  as  zonas  máis
densamente poboadas.

CSC

B3.7.Describir  os  movementos
migratorios  da  poboación
galega e de España explicando
o  éxodo  rural,  a  emigración  a
Europa,  e  a  chegada  de
emigrantes  ao  noso  país  e
identificar os problemas actuais
da poboación española.

CSB3.7.1 Explica o éxodo rural, a emigración a
Europa,  e  a  chegada  de  inmigrantes  ao  noso
país.

CCL
CSC

CSB3.7.2.Identifica  e  describe  os  principais
problemas  actuais  da  poboación
española:migracións,envellecemento, etc.

CCL
CSC

B4.5.Desenvolver a curiosidade
por  coñecer as  formas da vida
humana no pasado, valorando a
importancia que teñen os restos
para o coñecemento e estudo da
historia  e  como  patrimonio
cultural  que  hai  que  coidar  e
legar.

CSB4.5.1.Identifica,valora  e  respecta  o
patrimonio natural histórico, cultural e artístico
e asume as responsabilidades que supón a súa
conservación e mellora.

CSC
CAA

B4.6.Valorar a importancia dos
museos,  sitios  e  monumentos
históricos  como  espazos  onde
se ensina e aprende, amosando
unha actitude de respecto á súa
contorna  e  á  súa  cultura,
herdanza cultural.

CSB4.6.1.Aprecia  a  herdanza cultural  a  escala
local e nacional  como a riqueza compartida que
hai que coñecer, preservar e coidar.

CSC

ÁREA  DE LINGUA CASTELÁ

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia

B1.1. Participar en situacións de
comunicación,  dirixidas  ou
espontáneas,  respectando  as
normas  da  comunicación:
quenda  de  palabra,  escoita
atenta  e  incorporación  ás
intervencións dos e das demais

LCB1.1.2.  Expresa  ideas,  pensamentos,opinións,
sentimentos e emocións con claridade.

CCL 

B1.2.  Recoñecer  a
información  verbal  e  non

LCB1.2.3.  Interpreta  de  forma  global  o  sentido  de
elementos básicos do texto (léxico e locucións).

CCL
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verbal  dos  discursos  orais  e
integrala  nas  producións
propias.

B1.3. Expresarse de forma oral
para  satisfacer  necesidades  de
comunicación  en  diferentes
situacións  con  vocabulario
axeitado e estrutura coherente. 

LCB1.3.1.  Expresa  as  súas  propias  ideas
comprensiblemente,  substituíndo  elementos  básicos
do modelo dado.

CCL

B1.4. Facer hipóteses sobre o
significado  de  palabras  a
partir do seu contexto de uso

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade
para  expresarse  con  progresiva  precisión  nos
diferentes contextos de comunicación.

CCL

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

LCB1.5.1.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

CCL

LCB1.5.3.  Responde  preguntas  correspondentes  á
comprensión interpretativa.

CCL

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

LCB2.1.1.  Le en voz alta  textos  apropiados á súa
idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada.

CCL

LCB2.1.2. Lee en silencio coa velocidade adecuada
textos de diferente complexidade.

CCL

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

CCL

LCB2.1.4. Resume textos lidos de diferente tipoloxía
e  adecuados  a  súa  idade,  reflectindo  a  estrutura  e
destacando as ideas principais.

CCL

2.2.  Utilizar  as  estratexias  de
control  do  proceso  lector
(anticipación  do  significado,
formulación  de  hipóteses,  uso
do dicionario, relectura)

LCB2.2.6. Interpreta mapas conceptuais sinxelos. CCL
  CAA

B2.3.  Ler  por  propia
iniciativa  e  con  diferentes
finalidades textos de tipoloxía
diversa. 

LCB2.3.1.  Programa de xeito  autónomo  un tempo
semanal para ler diferentes textos.

CSIEE

LCB2.3.2.Le  voluntariamente  en  función  dos  seus
gustos e finalidade persoal.

CSIEE

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

LCB2.4.3.  Identifica  o  argumento   de  lecturas
realizadas  dando  conta  dalgunhas  referencias
bibliográficas: autor ou autora, xénero.

CCL

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

CSIEE

B2.7. Utilizar as Tecnoloxías
da  Información  e

LCB2.7.1.  Utiliza  as  Tecnoloxías  da Información  e
Comunicación para a procura e tratamento guiado da

CD
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Comunicación para a procura
e  tratamento  guiado  da
información.

información.

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.

LCB3.1.5.  Presenta  un  informe,  utilizando  soporte
papel  e  informático,sobre  situacións  sinxelas,
recollendo  información  de  diferentes  fontes
(directas,libros,Internet), seguindo un plan de traballo
e expresando conclusións.

CD

B3.2.  Valorar  a  súa  propia
produción  escrita,  así  como  a
produción  escrita  dos  seus
compañeiros.

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así
como a produción escrita dos seus compañeiros.

CCL
  CSIEE

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.

LCB3.3.1.  Aplica  correctamente  os  signos  de
puntuación,as  regras  de  acentuación  e  ortográficas
propias do nivel nos seus textos escritos.

CCL

LCB3.3.4. Redacta o texto e revísao para melloralo,
utilizando  borradores  que  amosan:  a  xeración  e
selección  de  ideas,  a  revisión  ortográfica  e  da
secuencia coherente do escrito.

CCL

B3.5.  Elaborar  proxectos
individuais  ou  colectivos
sobre  diferentes  temas  do
área.

LCB3.5.2.  Elabora  con  creatividade  textos  do  seu
interese:  contos,  anuncios,  rimas,  cancións,cómics,
carteis...facendo  ilustracións  e  buscando  imaxes
dixitais para facilita asúa comprensión ou mellorar a
súa presentación.

CSIEE

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.

CD
CMCT

B4.1.  Aplicar  os
coñecementos básicos sobre a
estrutura  da  lingua,  a
gramática  (categorías
gramaticais),  o  vocabulario
(formación  e  significado  das
palabras  e  campos
semánticos),  así  coma  as
regras  de  ortografía  para

LCB4.1.1.  Coñece  e  recoñece  as  categorías
gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao
nome, substituír ao nome, expresar características do
nome,  expresar  accións  ou  estados,  enlazar  ou
relacionar palabras.

CCL

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. CCL
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favorecer unha comunicación
máis eficaz.

B4.2.  Desenvolver  as
destrezas  e  competencias
lingüísticas a través do uso da
lingua.

LCB4.2.1.  Coñece,  recoñece  e  usa  sinónimos,
antónimos,polisémicos,homófonos,frases  feitas  na
súa expresión oral e escrita.

CCL

LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e
sufixos e crea palabras derivadas.

CCL

LCB4.2.3. Identifica  e clasifica os diferentes tipos de
palabras nun texto.

CCL

LCB4.2.4.Utiliza  diversos  conectores  básicos  entre
oracións nos textos orais e escritos.

CCL

B4.3.  Sistematizar  a
adquisición  de  vocabulario  a
través dos textos

LCB4.4.3.  Aplica  as  normas  de  acentuación  e
clasifica as palabras dun texto.

CCL

LCB4.4.4. Utiliza os  signos de puntuación nas súas
producións escritas.

CCL

B4.5.  Utilizar  programas
educativos dixitais para realizar
tarefas e avanzar na aprendizaxe

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

CD

B5.1. Valorar os textos literarios
e  utilizar  a  lectura  como fonte
de  lecer  e  información  e
consideralos como un medio de
aprendizaxe  e  enriquecemento
persoal

LCB5.1.1.  Valora  e  recoñece  as  características
fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos
e dramáticos.

CSIEE

B5.2.  Integrar  a  lectura
expresiva,  a  comprensión  e
interpretación  de  textos
literarios  narrativos,  líricos  e
dramáticos na práctica escolar
e  recoñecer  e  interpretar
algúns  recursos  básicos  da
linguaxe literaria e diferenciar
as  principais  convencións
formais dos xéneros.

LCB5.2.2.  Interpreta  a  linguaxe  figurada,  en  textos
literarios.

CCL

B5.3. Coñecer e valorar os 
recursos literarios da 
tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns, 
adiviñas.

LCB5.3.1.  Distingue   algúns  recursos  retóricos  e
métricos básicos propios dos poemas.

CCL

LCB5.3.2.Utiliza
comparacións,metáforas,aumentativos,  diminutivos e
sinónimos en textos literarios.

CCL
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ÁREA  DE LINGUA GALEGA

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia

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. 

CCL
CAA
CSC
CD

B1.7.  Amosar  interese  por
expresarse  en  público
coherentemente,  sen
contradicións,  sen  repeticións
innecesarias  e  usando  nexos
adecuados.

LGB1.7.4.  Amosa  un  discurso  oral  fluído,  claro,
cunha pronuncia e entoación axeitada e propia da
lingua galega.

CCL

B2.1.  Comprender,  buscar,
localizar  e  seleccionar
información explícita en textos
escritos  de  soportes  variados
(webs infantís, libros, carteis) e
iniciar  a  realización  de
inferencias  para  determinar
intencións  e  dobres  sentidos
bastante evidentes.

LGB2.1.1.Comprende a información relevante de
textos  procedentes  dos  medios  de  comunicación
social ou propios de situacións cotiás.

CCL

LGB2.1.2.  Identifica  as  ideas  principais  e
secundaria  dun  texto  (narrativo,  descritivo  e
expositivo).

CCL

LGB2.1.3.Busca, localiza e selecciona información
concreta  dun  texto  sinxelo,  deducindo  o
significado de palabras e expresións polo contexto.

CCL

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as
dúbidas de vocabulario que atopa nos texto

CCL

B2.3.  Realizar  o  subliñado  das
ideas principais dun texto sinxelo,
e esquematizar o resultado.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais
dun texto sinxelo.

CCL

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da
información  para  tratar  a
información nun texto sinxelo.

LGB2.5.1.  Utiliza  as  tecnoloxías  da  información
para  localizar  e  seleccionar  a  información  nun
texto sinxelo adecuado á súa idade.

CCL
CD

B2.11. Amosar certa autonomía
lectora  e  capacidade  de
selección  de  textos  do  seu
interese, así como ser quen de
expresar preferencias. 

LGB2.11.1.Selecciona  persoalmente  as  lecturas
que  desexa  realizar  e  é  quen  de  xustificalas  en
función dos seus gustos e necesidades.

CCL
CAA

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

LGB3.1.2.  Elabora  o  texto  cunha  estrutura
definida,con coherencia e cohesionado, de maneira
xeral, os enunciados.

CCL

LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto,
coma,  punto  e  coma,  dous  puntos,  puntos

CCL
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suspensivos,signos  de  exclamación  e
interrogación).

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

LGB3.2.1. Elabora en diferentes soportes, textos
propios  da  vida  cotiá  e  académica,imitando
modelos:  cartas  e  correos  electrónicos,  mensaxes
curtas,normas, notas e invitacións.

CCL
CD

LGB3.2.3.Crea  diferentes  tipos  de  textos
(narrativos,  expositivos,  descritivos  ou
argumentativos)  seguindo un guión  establecido  e
adaptando  a  linguaxe  ás  características  de  cada
xénero.

CCL

LGB3.2.4.Escribe textos coherentes e empregando
algúns  elementos  básicos  de  cohesión,  usando  o
rexistro adecuado.

CCL

LGB3.2.5.  Resume  o  contido  de  textos  sinxelos
propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou
dos medios de comunicación.

CCL

B3.3. Elaborar textos do ámbito
académico para obter, organizar
e comunicar información.B3.4.
Elaborar  textos  breves  e
sinxelos con creatividade.

LGB3.3.1.  Elabora  textos  escritos   do  ámbito
académico(cuestionarios,resumos,descricións,expli
cacións...)  para  obter,  organizar  e  comunicar
información.

CCL

B3.4.  Elaborar textos breves e
sinxelos con creatividade.

LGB3.4.2.  Escribe  textos  sinxelos  de  carácter
creativo.

CSIEE

B3.5.  Usar  as  TIC,  con  certa
autonomía,  para  a  busca  de
información,  tratamento  dos
textos  e  realización  de
presentacións.

LGB3.5.1.  Busca  e  selecciona  información  en
diferentes fontes e soportes dixitais

CD

LGB3.5.2.  Emprega  procesadores  de  textos  con
certa autonomía.

CD

LGB3.5.4. Utiliza as TIC,con certa autonomía,para
realizar presentacións elementais.

CD

B3.7. Coidar a presentación dos
traballos  escritos  en  calquera
soporte  e  valorar  a  lingua
escrita  como  medio  de
comunicación.

LGB3.7.1.  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.

CCL

B4.1.  Utilizar  terminoloxía
lingüística e gramatical básica,
funcionalmente,  como apoio  á
comprensión e á produción de
textos,  así  como aplicar  o  seu
coñecemento no uso da lingua.

LGB4.1.1.  Recoñece  as  diferentes  categorías
gramaticais  pola  súa  función  na  lingua:
substantivo,  artigo,  pronome,  adxectivo,adverbio,
verbo e preposición.

CCL

LGB4.1.3.Diferencia  as  sílabas  que  conforman
cada  palabra,diferenciando  a  sílaba  tónica  das
átonas.

CCL

B4.2.  Coñecer  e  aplicar,  de
forma  xeral,  as  normas

LGB4.2.1.Aplica  xeralmente  as  normas  de
acentuación  xerais  e  de  acentuación  diacrítica  e
aprecia  o  seu  valor  social  e  a  necesidade  de

CCL
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ortográficas  xerais  e  as  de
acentuación  en  particular,
apreciando o seu valor social e
a  necesidade  de  cinguirse  a
elas.

cinguirse a elas.

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas,
aplicándoas  nas  súas  producións  escritas  con
especial atención nas regrasdo h, b/v, c/cc, s/x,
ll/i/x

CCL

B4.3.  Utilizar  correctamente  as
regras  de  puntuación,  así  como
unha  sintaxe  adecuada  nas
producións orais e escritas.

LGB4.3.2.  Usa  unha  sintaxe  adecuada  nas  súas
producións.

CCL

B4.4. Recoñecer e empregar os
conectores  básicos,  así  como
outros elementos de cohesión.

LGB4.4.1.Usa  diversos  conectores  básicos  entre
oracións:  causa,  consecuencia,  finalidade,
contradición.

CCL

B4.7. Ampliar o vocabulario a
partir do uso do dicionario e do
traballo  e  reflexión  sobre  as
palabras  que  conforman  a
lingua.

LGB4.7.2.  Recoñece  e  crea  palabras  derivadas
(prefixación e sufixación) compostas, identificando
e formando familias de palabras.

CCL

LGB4.7.3.  Recoñece  e  usa  sinónimos,
antónimos,homónimos,palabras polisémicas de uso
frecuente, frases feitas,siglas e abreviatura.

CCL

B4.9.  Establecer  relacións
elementais  entre  as  diversas
linguas  que  utiliza  ou  está  a
aprender o alumnado.

LGB4.9.2 Identifica diferenzas, regularidades
ortográficas  e  léxicas  entre  todas  as  linguas  que
coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio
para a súa aprendizaxe.

CCL

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

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego
da literatura infantil,  adaptacións breves de obras
clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en
diferentes soportes.

CCL

B5.3.  Identificar  as
características  dos  diferentes
xéneros  e  as  figuras  literarias,
así como temas recorrentes

LGB5.3.3. Identifica  e emprega algunhas figuras
literarias:  comparacións,personificacións,
hipérboles e xogos de palabras

CCL

B5.4.  Recrear  e  compoñer
poemas  e  relatos  sinxelos  a
partir de modelos dados.

LGB5.4.1. Recrea e  compón poemas e relatos, a
partir  de  modelos  sinxelos,  para  comunicar
sentimentos,emocións,  estados  de  ánimo  e
lembranza.

CCL

B5.7. Amosar interese, respecto
e tolerancia ante las diferenzas
persoais, sociais e culturais.

LGB5.7.1.  Compara  imaxes,  símbolos  e  mitos
sinxelos  doutras  culturas  cos  da  cultura  galega,
amosando interese e respecto.

CCL

LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outras
costumes e formas de relación social, respectando
e valorando a diversidade cultural.

CCL
CAA
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ÁREA  DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia

B1.1. Construír o estilo persoal
baseándose na respectabilidade
e na dignidade persoal.

VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna. CSC

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

VSCB1.2.1.  Utiliza,  de xeito  guiado,estratexias  de
reestruturación cognitiva.

CSC

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

CSC

B1.3. O autocontrol. A 
regulación dos sentimentos. As 
estratexias de reestruturación 
cognitiva. A resiliencia.

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

CSC

B1.5. Desenvolver a autonomía
e  a  capacidade  de
emprendemento para conseguir
logros  persoais
responsabilizándose  do  ben
común.

VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas
de convivencia e achega solucións .

CSC

B1.6.  Propoñerse  desafíos  e
levalos  a  cabo  mediante  unha
toma  de  decisión  persoal,
meditada  e  responsable,
desenvolvendo un bo sentido do
compromiso  respecto  a  un
mesmo e ás demais persoas.

VSCB1.6.1.Identifica vantaxes e inconvenientes
dunha posible solución antes de tomar unha decisión
ética.

CSC

B2.1.  Expresar  opinións,
sentimentos  e  emocións,
empregando coordinadamente a
linguaxe verbal e non verbal.

VSCB2.2.1. Dialoga  interpretando e dando sentido
ao que oe.

CSC

VSCB2.2.3.Colabora  en  proxectos  grupais
escoitando activamente,demostrando interese  polas
outras persoas.

CSC

VSCB2  2.2  Realiza  actividades  cooperativas
detectando  os  sentimentos  e  pensamentos  que
subxacen no que se está a dicir.

CSC

B2.4.Empregar a aserción. VSCB2.4.1.  Realiza  unha  defensa  tranquila  e
respectuosa das posicións persoais.

CSC

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

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre 
iguais

CSC

VSCB3.2.3.Respecta as regras durante o traballo en 
equipo

CSC
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B3.8.  Respectar  os  valores
universais  comprendendo  a
necesidade  de  garantir  os
dereitos  básicos  de  todas  as
persoas.

VSCB3.8.3. Axuíza criticamente as circunstancias
de persoas que viven en situacións de privación dos
dereitos básicos.

CSC

B3.9.  Comprender  a
declaración  da  igualdade  de
dereitos e a non discriminación
por  razón de  nacemento,  raza,
sexo,  relixión,  opinión  ou
calquera  outra  condición  ou
circunstancia persoal ou social,
aplicándoa  á  análise  do
contorno social.

VSCB3.9.1. Argumenta e expón mediante imaxes
a importancia de garantir a igualdade de dereitos
e a non discriminación por razón de nacemento,
raza,  sexo,  relixión,  opinión  ou  calquera  outra
condición ou circunstancia persoal ou social.

CSC

B3.12.  Coñecer  e  expresar  as
notas  características  da
convivencia  democrática  e  a
importancia dos valores cívicos
na  sociedade  democrática
realizando razoamentos críticos.

VSCB3.12.1. Expresa as notas características da
convivencia democrática.

CSC

B3.13.  Contribuír  á
onservación do medio ambiente
mantendo unha actitude crítica
ante as faltas de respecto.

VSCB3.13.1. Analiza, explica e expón as causas e
consecuencias da intervención humana no medio.

CSC

B3.14.  Empregar  as  novas
tecnoloxías  desenvolvendo
valores  sociais  e  cívicos  en
contornos seguros.

VSCB3.14.2.  Coñece  o  emprego  seguro  das
novas tecnoloxías.

CSC

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación e cualificación.

Avaliación Procedementos:
Análise das producións dos alumnos.
Autoavaliación en liña.

Instrumentos:
Proba obxectiva  de cualificación  automática.
Observación de tempos de traballo en liña.
Traballos escritos realizados coa ferramenta”Tarefas”.
Rúbricas para os traballos de expresión escrita.
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Cualificación final Se  terán  fundamentalmente  en  consideración  os  resultados  das
dúas primeiras avaliacións, valorando de forma positiva todas as
actividades realizadas polo alumnado neste terceiro trimestre.
A falta de realización destas actividades ou a valoración negativa
non penalizarán a nota.

3. Metodoloxía e actividades

Metodoloxía e actividades 

Actividades De repaso e reforzo dos contidos traballados no 1º e 2º trimestre:
Diferentes apartados dos temas de SmartClassRomm.
Observación de vídeos e posterior comentario.
Traballos de investigación guiada.
Resolución de problemas propostos.
Análise de imaxes.
Lectura e interpretación de documentos
Creación de mapas conceptuais.

Recuperación:
Repetición de actividades  dos temas de SmartClassRomm.
Realización  de  traballos  complementarios,  presentados  en  diferentes
soportes.

Metodoloxía Con conectividade
Xeración dun espazo virtual mediante a ferramenta SmartClassRoom que
favorece  unha  aprendizaxe  autónoma,  ofrecendo  estratexias  de  apoio
visual.  Tendo  en  conta  a  flexibilidade   na  organización  temporal  das
actividades.  Mantendo unha relación regular  co alumnado e   familias
mediante o uso da mensaxería.
A  corrección  inmediata  e  personalizada  de  actividades  e  a
retroalimentación son fundamentais nesta interacción.

Sen conectividade
Mediante  materiais  reprografiados  favorecerase  unha  aprendizaxe
autónoma, coa corrección personalizada das actividades.
Facilitando a reflexión na hora da acción e posibilitando que o alumnado
chegue a facer aquilo que aínda non son capaces de realizar sós,  coa
axuda necesaria.
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Materiais e 
recursos

Entorno Virtual de Aprendizaxe : NETEX SmartClasseRoom
Blog Abalar ( páxina do centro)
Repositorio ABALAR
Biblioteca LIM
Ceibal
Repositorio Vídeos 
Materiais reprografiados.
Mapas interactivos

4. Información e publicidade en todas as Áreas

 Información e publicidade

Alumnado Mensaxería  E-DIXGAL 

Familias Mensaxería  AbalarMóbil
Teléfono móbil ou fixo

Publicidade www.edu.xunta.gal/centros/ceipderebordans/
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