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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles da área de Lingua Galega e Literatura
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender textos orais diversos, procedentes da radio, da

televisión ou da internet, interpretando as intencións explícitas así

como as intencións, opinións e valores non explícitos.

GB1.1.1. Comprende as ideas principais e secunda-rias dun texto oral,

proceden-te da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema

e elaborando un resumo

B1.2.Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de

comunicación como instrumento de aprendizaxe.

LGB1.2.2.  Usa  documentos  audiovisuais  como  medio  pa-ra  obter,

identificar, clasificar, comparar e relacionar informacións.
B1.8. Elaborar textos propios dos medios de comunicación. LGB1.8.1. Elabora textos propios dos medios de comunicación

B2.1.  Comprender,  buscar,  localizar  e  seleccionar  in-formación

explícita en textos escritos de soportes variados (webs infantís,

libros,  carteis)  e realizar inferencias determinando intencións e

dobres sentidos

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes

dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

LGB2.1.2.  Identifica  as  ideas  principais  e  secundarias  dun  texto

(narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo).

LGB2.1.3.  Busca,  localiza  e  selecciona  información  con-creta  dun

texto, deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto

LGB2.1.5.  Identifica  a  estrutura  dun  texto  e  recoñece  algúns

mecanismos de cohesión

B2.2.  Interpretar  e  comprender  a  información  pro-cedente  de

gráficos, esquemas e ilustracións. 

LGB2.2.1.  Interpreta  e  comprende  a  información  de  gráficos,

esquemas,  mapas  conceptuais  e  ilustracións,  relacionando  esta  co

contido do texto que a acompaña.
B2.3.  Realizar  o  subliñado  das  ideas  principais  dun  texto,  e

esquematizar e resumindo seu contido.

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

LGB2.3.2.  Esquematiza  as  ideas  dun  texto,  indicando  as  ideas

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 31



principais e secundarias.

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto.

B2.5.  Utilizar  as  tecnoloxías  da  información  para  tratar  a

información nun texto.

LGB2.5.1.  Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  para  localizar  e

seleccionar a información nun texto.

LGB2.5.2.  Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  para  organizar  a

información dun texto.

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun

texto.
B2.10.  Amosar  interese  polos  textos  escritos  como  fonte  de

aprendizaxe e medio de comunicación. 

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e

medio de comunicación

B2.12. Analizar textos escritos en diferentes variedades da lingua

galega.

LGB2.12.1.  Percibe  as  diferenzas  lingüísticas  presentes  nas

variedades da lingua galega.

LGB2.12.2.  Valora  a  variedade  interna  da  lingua  como  símbolo  de

riqueza  lingüística  e  cultural,  así  como  o  estándar  como  variante

unificadora.
B3.1.  Usar  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, guións ou mapas conceptuais.

LGB3. 1.2.  Elabora o texto cunha estrutura clara,  con coherencia e

cohesionando os enunciados.

LGB3.1.3. Respecta as re-gras de puntuación no texto.

LGB3.1.4.  Aplica a norma lingüística:  ortografía,  acentuación, léxico,
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morfosintaxe e us a unha linguaxe non sexista.

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso.

B3.2. Producir textos de diferente tipoloxía que permitan narrar,

describir,  resumir,  explicar  e  expoñer  opinións,  emocións e in-

formacións  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, pro-gramas...

LGB3.2.2. Escribe, en diferentes soportes, textos propios dos medios

de comunicación, imitando modelos.

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos,

descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características

de cada xénero

LGB3.2.4.  Escribe textos coherentes e cohesivos,  usando o rexistro

adecuado.

LGB3.2.5.  Resume  o  contido  de  textos  propios  do  ámbito  da  vida

persoal ou familiar ou dos medios de comunicación.
B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar

e comunicar información

LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito académico para obter, organizar e

comunicar información: cuestionarios, enquisas, resumos, informes..
B3.4. Elaborar textos breves con creatividade LGB3.4.1.  Expresa  nos  seus  textos  de  maneira  imaxinativa  ideas,

sentimentos  e/ou  emocións;  narra  accións  e  presenta  personaxes,

obxectos e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios, cómics, contos,

poemas, cancións, anécdotas...

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza
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léxica

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe.

B3.5.  Usar  de  maneira  autónoma  as  TIC  para  a  busca  de

información,  tratamento  dos  textos  e  realización  de

presentacións.

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o

dicionario.

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma.

LGB3.5.3. Utiliza correctores de textos

LGB3.5.4. Utiliza as TIC para realizar presentacións.
B3.6.  Utilizar  recursos  gráficos  e  paratextuais  que  faciliten  a

comprensión dos textos e contribúan á súa ilustración creativa

LGB3.6.1.  Utiliza  recursos  gráficos  e  paratextuais  para  facilitar  a

comprensión dos textos e ilustralos de maneira creativa.

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  traballos  escritos,  en  calquera

soporte

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita

e funcional-mente, 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, pro-nome, adxectivo, adverbio,

verbo, preposición, conxunción e interxección

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e

non persoais dos verbos.

B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas xerais e as de

acentuación  en  particular,  apreciando  o  seu  valor  social  e  a

necesidade de cinguirse a elas

LGB4.2.1. Aplica correcta-mente as normas de acentuación xerais e de

acentuación  diacrítica,  así  como  as  demais  normas  ortográficas,  e

aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas.
B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como

unha sintaxe adecuada nas producións orais e escritas.

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación.

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións.
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LGB4.3.3.  Respecta  as  normas  morfosintácticas  de  colocación  do

pronome átono.
B4.4. Recoñecer e empregar axeitadamente os conectores, así

como outros elementos de cohesión

LGB4.4.1.  Usa  axeitadamente  diversos  conectores  entre  oracións:

causa, consecuencia, finalidade, contradición, condición...

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir  do uso do dicionario e do

traballo e reflexión sobre as palabras que con-forman a lingua

LGB4.7.1.  Usa  axeitadamente  o  dicionario  para  buscar  calquera

palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto.

LGB4.7.2.  Recoñece  e  crea  palabras  derivadas  (prefixación  e

sufixación) e compostas.

LGB4.7.3.  Recoñece  e  usa  sinónimos,  antónimos,  homónimos,

palabras polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, frases

feitas, siglas e abreviaturas.

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  proceden-tes  da

literatura  popular  oral  galega  (refráns,  adiviñas,  lendas,  contos,

poemas, conxuros, cancións, ditos, romances, cantigas) e da literatura

galega en xeral.

LGB5.1.2.  Valora os textos  da literatura galega (oral  ou non)  como

fonte  de  coñecemento  da  nosa  cultura  e  como  recurso  de  gozo

persoal.
B5.2.  Ler  textos  e  obras  en  galego  da  literatura  infantil,

adaptacións de obras clásicas e  literatura  actual,  adaptadas á

idade e en diferentes soportes.

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil,

adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e

en diferentes soportes.
B5.3.  Analizar  as  características  dos  diferentes  xéneros  e  as

figuras literarias, así como temas e tópicos recorrentes

LGB5.3.1.  Recoñece  as  características  fundamentais  dos  diferentes

xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro.
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LGB5.3.3.  Identifica  e  emprega  algunhas  figuras  literarias:

comparacións,  metáforas,  personificacións,  hipérboles  e  xogos  de

palabras.

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

dados.

LGB5.4.1.  Recrea e compón poemas e relatos,  a partir  de modelos

dados,  para  comunicar  sentimentos,  emocións,  estados  de  ánimo,

lembran-zas.
B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas

persoais, sociais e culturais.

LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas

cos da cultura galega, amosando interese e respecto
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles da área de Ciencias da Natureza
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.  Obter  información  relevante  sobre  feitos  ou  fenómenos

previamente  delimitados,  facendo  predicións  sobre  sucesos

naturais,  integrando 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 para o rexistro

de plan de traballo e comunica, de forma oral e escrita, as conclusións.

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada

contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos

orais e/ou escritos.

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste

de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc). 

CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información

dos textos de carácter científico
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, identificando os

criterios e as consecuencias das decisións tomadas.
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.

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
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equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas

investigacións
B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na

realización  das  funcións  vitais  do  corpo  humano  e  establecer

algunhas  relacións  fundamentais  entre  elas  e  determinados

hábitos de saúde.

CNB2.1.1.  Identifica  e  localiza  os  principais  órganos  implicados  na

realización das funcións vitais do ser humano.

B2.2.  Coñecer  o  funcionamento  de  células,  tecidos,  órganos,

aparellos, sistemas: a súa localización, forma, estrutura, funcións,

coidados etc

CNB2.2.1.  Identifica  e  describe  as  principais  características  dos

aparellos  respiratorio,  dixestivo,  locomotor,  circulatorio  e  excretor  e

explica as principais funcións.

B2.3.  Relacionar  determinadas  prácticas  de vida  co  adecuado

funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables e

coñecendo as repercusións para a saúde. 

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre

o coidado e mantemento do funcionamento global do corpo. 

CNB2.3.2.  Coñece  e  explica  os  principios  das  dietas  equilibradas,

identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos

para a saúde.

CNB2.3.4.  Observa,  identifica e describe algúns avances da ciencia

que  melloran  a  saúde  (medicina,  produción  e  conservación  de

alimentos, potabilización da auga etc.).
B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos,

órganos,  aparellos  e  sistemas:  identificando  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.
B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos,

atendendo ás súas características e tipos.
CNB3.2.3. Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.

B3.3.  Investigar  as  características  de  ecosistemas  do  seu CNB3.3.1.  Investiga  e  explica  as  relacións  entre  os  seres  vivos.
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contorno  mediante  a  recollida  de  datos,  facendo  hipóteses,

empregando  diversas  fontes  de  información  e  presentando  os

resultados  en  diferentes  soportes,  mostrando  interese  pola

rigorosidade  e  hábitos  de  respecto  e  coidado  cara  aos  seres

vivos. 

Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas.

CNB3.3.2. Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca,

bosque, litoral e cidade e os seres vivos que neles habitan.

CNB3.3.3.  Observa  e  identifica  diferentes  hábitats  dos  seres  vivos

facendo  fincapé  no  coidado  destes  e  nomea  algunhas  causas  de

extinción de especies.

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres

vivos,  utilizando  os  instrumentos  e  os  medios  audiovisuais  e

tecnolóxicos  apropiados,  comunicando  de  xeito  oral  e  escrito  os

resultados.
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3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles da área de Ciencias Sociais
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.Obter  información  concreta  e  relevante  sobre  feitos  ou

fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fontes

(directas e indirectas)

CSB1.1.1.Busca,  selecciona  e  organiza  información  concreta  e

relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso

seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito

B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para

obter información e como instrumento para aprender, e expresar

contidos sobre Ciencias sociais.

CSB1.2.1.Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación

(internet,  blogs,  redes  sociais...)  para  elaborar  traballos  coa

terminoloxía adecuada aos temas tratados.

CSB1.2.2.Analiza  informacións  relacionadas  coa  área  e  manexa

imaxes,  táboas,  gráficos,  esquemas,  resumos  e  as  tecnoloxías  da

información e a comunicación.
B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e

a constancia no estudo.

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para

elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados.
B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal

que  supoñan  a  busca,  selección  e  organización  de  textos  de

carácter  social,  xeográfico  ou  histórico,  amosando  habilidade

para  traballar  tanto  individualmente  como  de  maneira

colaborativa dentro dun equipo.

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal

que supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter

xeográfico, social e histórico.

B1.6.Respecta  a  variedade  dos  diferentes  grupos  humanos  e

valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre

todos eles sobre a base dos valores democráticos e os dereitos

humanos universalmente compartidos.

CSB1.6.1.Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante

entre  os  diferentes  grupos  humanos  sobre  a  base  dos  valores

democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos

B1.7.Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida social CSB1.7.2.Identifica  e  utiliza  os  códigos  de  conduta  e  os  usos
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creando estratexias para resolver conflitos e empregando códigos

de conduta xeralmente aceptados.

xeralmente aceptados nas distintas sociedades e contornos (escola,

familia, barrio etc.)
B1.8.Valorar a cooperación e o diálogo como forma de evitar e

resolver conflitos, fomentando os valores democráticos.

CSB1.8.1.Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e

resolver conflitos e fomenta os valores democráticos.

B1.9.Desenvolver  a  creatividade  e  o  espírito  emprendedor

aumentando as capacidades para aproveitar  a  información,  as

ideas e presentar conclusións innovadoras.

CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico,

iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e

espírito emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que lle

rodean.

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións

e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

B2.1.Describir  correctamente  planos  e  mapas,  incluíndo  os

planisferios, interpretando a súa escala e signos convencionais. 

CSB2.1.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo

os planisferios, define que é a escala nun mapa e emprega e interpreta

os signos convencionais máis usuais que poden aparecer nel.
B2.2.Identificar  os  elementos  que  inflúen  no  clima,  explicando

como actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos

factores que o determinan.

CSB2.2.1.Define  clima,  nomea  os  seus  elementos  e  identifica  os

factores que o determinan

B2.3.Explicar  que  é  unha  paisaxe,  identificar  os  principais

elementos que o compoñen e as características dos principais

paisaxes de España e de Europa.

CSB2.3.1.Define  paisaxe,  identifica  os  seus elementos  e  explica  as

características  dos  principais  paisaxes  de  España  e  de  Europa

valorando a súa diversidade.

B2.4.I dentificar as principais unidades de relevo de Europa, os

seus climas e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa

CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes

hidrográficas e o seu clima.

CSB2.4.2.Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o

clima de Europa. 
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B2.5.Explicar a influencia do comportamento humano no medio

natural,  identificando  o  uso  sostible  dos  recursos  naturais

propoñendo  unha  serie  de  medidas  necesarias  para  o

desenvolvemento sostible da humanidade, especificando os seus

efectos positivos. 

CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e

adoitando unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora

das condicións ambientais do nosos planeta.

 B2.6. Explicar  as consecuencias que teñen as nosas accións

sobre o clima e o cambio climático.

CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e

as actuacións responsables para frealo. 

B3.1.Identificar  a  estrutura  e  os  fins  da  Unión  Europea,

explicando algunhas vantaxes derivadas do feito de formar parte

da Unión Europea

CSB3.1.1.Explica  que  é  a  Unión  Europea  e  cales  son  os  seus

obxectivos  políticos  e  económicos  e  localiza  nun  mapa  os  países

membros e as súas capitais

CSB3.1.2.Identifica  as  principais  institucións  e  os  seus  órganos  de

goberno  na  Unión  Europea,  recoñecendo  os  seus  símbolos  e

explicando en que consiste o mercado único e a zona euro. 

B4.5.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,

apreciando a herdanza cultural.

CSB4.5.1.Respecta  e  asume o comportamento  que debe cumprirse

cando visita un museo ou un edificio antigo.

CSB4.5.2.Aprecia  a  herdanza  cultural  a  escala  local,  nacional  e

europea como a riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e

coidar.
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4. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles da área de Matemáticas
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.  Realiza  predicións  sobre  os  resultados  esperados,

utilizando os patróns e leis encontrados, analizando a súa idoneidade e

os erros que se producen.

B1.2.  Realizar  e  presentar  informes  sinxelos  sobre  o

desenvolvemento, resultados e conclusións obtidas no proceso

de investigación.

MTB1.2.1.  Elabora  informes  sobre  o  proceso  de  investigación

realizado, expoñendo as fases do mesmo, valorando os resultados e

as conclusións obtidas.

B1.3.  Planificar  e  controlar  as  fases  do  método  de  traballo

científico en situacións apropiadas ao seu nivel.

MTB1.3.1. Elabora conxecturas e busca argumentos que as validen ou

as  refuten,  en  situacións  a  resolver,  en  contextos  numéricos,

xeométricos ou funcionais.

B1.4. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao

traballo matemático.

MTB1.4.2.  Desenvolve  e  aplica  estratexias  de  razoamento

(clasificación,  recoñecemento  das  relacións,  uso  de  exemplos

contrarios) para crear e investigar conxecturas e construír e defender

argumentos.

B1.6.  Seleccionar  e  utilizar  as  ferramentas  tecnolóxicas  e

estratexias para o cálculo para coñecer os principios matemáticos

e resolver problemas

MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando

documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son...),

buscando,  analizando  e  seleccionando  a  información  relevante,

utilizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus

compañeiros.
B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á
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distintos  tipos  de  números  (romanos,  naturais,  fraccións  e

decimais ata as milésimas). 

comprensión de datacións.

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 cifras

B2.2.  Interpretar  diferentes  tipos  de  números  segundo  o  seu

valor, en situacións da vida cotiá.

MTB2.2.1.  Interpreta  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 cifras.

MTB2.2.2. Utiliza os números negativos en contextos reais

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.

MTB2.3.1.  Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e

calcula fraccións equivalentes.

MTB2.3.2.  Redondea  números  decimais  á  décima,  centésima  ou

milésima máis próxima.

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

número decimal.
B2.4.  Utilizar  as  propiedades  das  operacións,  as  estratexias

persoais e os diferentes procedementos que se usan segundo a

natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo

mental, tenteo, estimación e calculadora).

MTB2.4.1. Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e

10

B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as

porcentaxes sinxelas para interpretar e intercambiar información

MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

MTB2.5.2.  Utiliza  diferentes  tipos  de  números  en  contextos  reais,
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en contextos da vida cotiá.

establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos

como operadores na interpretación e resolución de problemas.

MTB2.5.3.  Estima  e  comproba  resultados  mediante  diferentes

estratexias.

B2.6.  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

MTB2.6.1. Calcula cadrados,cubos e potencias de base 10.

MTB2.6.2.  Realiza  sumas  e  restas  de  fraccións  co  mesmo

denominador. Calcula o produto dunha fracción por un número

MTB2.6.3. Realiza operacións con números decimais.

MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese.

B2.7.  Iniciarse  no  uso  das  porcentaxes  e  a  proporcionalidade

directa  para  interpretar  e  intercambiar  información  e  resolver

problemas en contextos da vida cotiá.

MTB2.7.1.  Calcula  e  utiliza  as  porcentaxes  dunha  cantidade  para

expresar partes.

MTB2.7.2.  Establece  a  correspondencia  entre  fraccións  sinxelas,

decimais e porcentaxes.
B2.8.  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.

MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta,

multiplicación  e  división  con  distintos  tipos  de  números  (naturais,

enteiros, decimais e fraccións).

MTB2.8.2.  Descompón  de  forma  aditiva  e  de  forma  aditivo-

multiplicativa, números menores de un millón, atendendo o valor de

posición das súas cifras

MTB2.8.8. Calcula todos os divisores de calquera número menor de
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100.

MTB2.8.9. Calcula o mcm e o mcd

MTB2.8.10.  Descompón  números  decimais  atendendo  ao  valor  de

posición das súas cifras.

MTB2.8.12. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.

B2.9. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao

seu  nivel,  establecendo  conexións  entre  a  realidade  e  as

matemáticas  e  valorando  a  utilidade  dos  coñecementos

matemáticos  adecuados  e  reflexionando  sobre  o  proceso

aplicado para a resolución de problemas

MTB2.9.1. 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. 

MTB2.9.2. 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.
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5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles da área de Lingua Castelá e Literatura
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.  Participar  en  situacións  de  comunicación,  dirixidas  ou

espontáneas, respectando as normas da comunicación: quenda

de  palabra,  organizar  o  discurso,  escoitar  e  incorporar  as

intervencións dos e das demais

CB1.1.1.  Emprega  a  lingua  oral  e  axusta  os  rexistros  lingüísticos

segundo o grao de formalidade e a finalidade (académica,  social  e

lúdica)

LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección.

LCB1.1.4.  Aplica  as  normas  socio  comunicativas:  escoita  atenta,

espera  de  quendas  participación  respectuosa,  adecuación  á

intervención da persoa interlocutora,  papel  de persoa moderadora e

certas normas de cortesía.
B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de

comunicación en diferentes situacións con vocabulario preciso e

estrutura coherente

LCB1.3.1.  Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas:

articulación, ritmo, entoación e volume.

B1.4. Analizar e valorar con sentido crítico as mensaxes orais.

LCB1.4.2.  Comprende  a  información  xeral  en  textos  orais  de  uso

habitual, do ámbito escolar e social.

LCB1.4.3.  Interpreta  o  sentido  dos  elementos  básicos  do  texto

necesarios para a comprensión global (léxico, locucións).
B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do

seu contexto de uso

LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións

axeitadas para as diferentes funcións da linguaxe.

B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo

as ideas principais e secundarias e identificar ideas ou valores

non explícitos.

LCB1.6.1. Identifica o tema do texto.

LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto

LCB1.6.3.  Resume  un  texto  distinguindo  ideas  principais  e

secundarias.
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B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados aos seus gustos e

intereses,  utilizando  con  corrección  e  creatividade  as  distintas

estratexias de comunicación oral.

LCB1.7.1.  Reproduce  de  memoria  breves  textos  literarios  ou  non

literarios  axeitados  aos  seus  gustos  e  intereses,  utilizando  con

corrección e creatividade as distintas estratexias de comunicación oral.

B1.8.  Comprender  textos  orais  segundo  a  súa  tipoloxía:

atendendo  á  forma  da  mensaxe  (descritivos,  narrativos,

dialogados,  expositivos  e  argumentativos)  e  a  súa  intención

comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).

LCB1.8.1.  Sigue  instrucións  dadas  para  levar  a  cabo  actividades

diversas.

LCB1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas correspondentes á

comprensión literal, interpretativa e crítica do texto, e infire o sentido de

elementos non explícitos nos textos orais.

LCB1.8.3.  Utiliza a información recollida para levar  a  cabo diversas

actividades en situacións de aprendizaxe individual

B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis

habituais imitando modelos.

LCB1.9.1.  Reproduce  comprensiblemente  textos  orais  breves  e

sinxelos  imitando  modelos  e  axustándose  á  forma  da  mensaxe

(descritivos, narrativos, dialogados,expositivos e argumentativos) e a

súa  intención  comunicativa  (informativos,  literarios,  prescritivos  e

persuasivos).

B1.11.  Valorar  os  medios  de  comunicación  social  como

instrumento  de  aprendizaxe  e  de  acceso  a  informacións  e

experiencias de doutras persoas

LCB1.11.1.  Resume  entrevistas,  noticias  e  debates  infantís...

procedentes da radio, televisión e da internet.

LCB1.11.2.  Transforma  en  noticias  feitos  cotiáns  próximos  á  súa

realidade,  axustándose  á  estrutura  e  linguaxe  propios  do  xénero  e

imitando modelos.

LCB1.11.3.  Realiza  entrevistas  e  reportaxes  sobre  temas  do  seu
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interese, seguindo modelos.

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e

utilizando a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar

a ortografía correcta.

LCB2.2.1.  Entende a mensaxe de xeito  global  e  identifica  as  ideas

principais e as secundarias dos textos de diferente tipoloxía, do ámbito

escolar e social, a partir da lectura dun texto en voz alta.

LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de

textos  atendendo  á  forma  da  mensaxe  (descritivos,  narrativos,

dialogados,expositivos  e  argumentativos)  e  a  súa  intención

comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).
B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando o progreso na

comprensión.

LCB2.3.2.  Realiza  lecturas  en  silencio  resumindo  con  brevidade  os

textos lidos.

B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando

as ideas principais e secundarias nos distintos tipos de textos

LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica

as  partes  da  súa  estrutura  organizativa,  analiza  a  súa  progresión

temática.

LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos

característicos dos diferentes tipos de texto

LCB2.4.3.  Recoñece algúns mecanismos de cohesión en diferentes

tipos de texto.

LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos expositivos.
B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de textos de diversa

índole.

LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións

LCB2.5.2.  Marca  as  palabras  clave  dun  texto  que  axudan  á

comprensión global

LCB2.5.3.  Activa  coñecementos  previos  axudándose  deles  para
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comprender un texto.

LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses.

LCB2.5.5.  Comprende  a  información  contida  nos  gráficos,

establecendo  relacións  coa  información  que  aparece  no  texto

relacionada con estes.

LCB2.5.6.  Interpreta  esquemas  de  chave,  números,  mapas

conceptuais sinxelos.

B2.7.  Utilizar  textos  científicos  en  diferentes  soportes  para

seleccionar  e  recoller  información,  ampliar  coñecementos  e

aplicalos en traballos persoais.

LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte

informático  para  obter  datos  e  información  para  realizar  traballos

individuais ou en grupo.

B2.8. Concentrarse en entender e interpretar o significado dos

textos lidos

LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do

contexto.

LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a

súa  intención  comunicativa.  Diferenza  entre  información,  opinión  e

publicidade.

LCB2.8.3. Infire, interpreta e formula hipótese sobre o contido. Sabe

relacionar os elementos lingüísticos cos non lingüísticos nos diferentes

tipos de textos.

LCB2.8.4.  Establece relación  entre  as  ilustracións e  os  contidos do

texto, presenta hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o

tipo de texto e a intención.
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LCB2.8.5. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións,

hipérboles e xogos de palabras en textos publicitarios.
B2.9. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de

modo eficiente  e  responsable  para  a  procura  e tratamento  da

información.

LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter información.

LCB2.9.2. Interpreta a información e fai un resumo da mesma

B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con

coherencia,  respectando a súa estrutura e aplicando as regras

ortográficas coidando a caligrafía, orde e presentación.

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da

vida  cotiá,  do  ámbito  escolar  e  social:  diarios,  cartas,  correos

electrónicos, noticias, textos literarios, folletos informativos  e literarios,

narracións,  textos  científicos,  anuncios  publicitarios,  regulamentos,

receitas, instrucións, normas, solicitudes, ....

LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as

ideas  con  claridade,  enlazando  enunciados  en  secuencias  lineais

cohesivas e respectando as normas gramaticais e ortográficas.

LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás

características  do  xénero,  seguindo  modelos,  encamiñados  a

desenvolver a súa capacidade creativa na escritura.

B3.2. 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, revisándoos

LCB3.2.1.  Resume  o  contido  de  textos  propios  do  ámbito  da  vida

persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas principais, evitando

parafrasear o texto e utilizando unha expresión persoal.

LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de

acentuación e ortográficas propias do nivel.
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para melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as producións

propias e alleas.

LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección.

LCB3.2.4. Emprega estratexias de procura e selección da información:

tomar  notas,  elaborar  esquemas,  guións,  borradores  e  mapas

conceptuais. 
B3.3.  Utilizar  o  dicionario  como recurso  para  resolver  dúbidas

sobre a lingua, o uso ou a ortografía das palabras.

LCB3.3.1.  Utiliza habitualmente o dicionario,  en papel  e en liña,  no

proceso de escritura.

B3.4.  Elaborar  proxectos individuais sobre diferentes temas da

área.

LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando

soporte papel e informático, sobre problemas ou situacións sinxelas,

recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet),

seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

LCB3.4.3.  Elabora  un  informe  seguindo  un  guión  establecido  que

supoña a procura, selección e organización da información de textos

de carácter científico, xeográfico ou histórico
B3.5.  Buscar  unha  mellora  progresiva  no  uso  da  lingua,

explorando  canles  que  desenvolvan  a  sensibilidade,  a

creatividade e a estética

LCB3.5.1.  Pon  interese  e  esfórzase  por  escribir  correctamente  de

forma persoal.

B3.6.  Favorecer  a  través  da  linguaxe  a  formación  dun

pensamento crítico que impida discriminacións e prexuízos.

LCB3.6.1.  Expresa,  por  escrito,  opinións,  reflexións  e  valoracións

argumentadas e usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista
B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de resposta a unha

planificación  sistemática  de  mellora  da  eficacia  escritora  e

fomente a creatividade.

LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación,

redacción, revisión e mellora.-Determina con antelación como será o

texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-lector/a e a presentación.-

Adapta a  expresión  á  intención,  tendo en conta  ao interlocutor  e  o

asunto de que se trata.-Presenta os escritos con limpeza, claridade,
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precisión e orde os escritos.-Reescribe o texto.

LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción

escrita dos seus compañeiros.

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 favorecer unha comunicación

máis eficaz

LCB4.1.1. Identifica todas 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 ou oracións.

LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e

compostos nas formas persoais e non persoais do modo indicativo e

subxuntivo de todos os verbos.

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.

B4.2.  Desenvolver  as  destrezas  e  competencias  lingüísticas  a

través do uso da lingua.

LCB4.2.1.  Identifica  e  usa  sinónimos  e  antónimos,  palabras

polisémicas e homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos,

frases feitas, siglas e abreviaturas.

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

palabras derivadas.

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

texto.

LCB4.2.4.  Recoñece  e  usa  os  conectores  básicos  entre  oracións:

causa, consecuencia, finalidade...
B4.3.  Sistematizar  a  adquisición  de  vocabulario  a  través  dos

textos.

LCB4.3.1. Recoñece a estrutura do dicionario e tipos de dicionario, en

diferentes  soportes  e  úsaos  para  buscar  o  significado  de  calquera
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palabra (derivadas e sinónimas).

LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre

as varias que lle ofrece o dicionario.

LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas

súas producións escritas.

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e

escrita a través do coñecemento da lingua.

LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de

palabras e nomes: clasificación e uso para construír  o discurso nos

diferentes tipos de producións.

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero

e número na expresión oral e escrita.

LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica

as palabras dun texto.

LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación.

LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til.

LCB4.4.6.  Utiliza  unha  sintaxe  adecuada  nas  producións  escritas

propias.

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e

avanzar na aprendizaxe

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e

reforzo da aprendizaxe
B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de

lecer e información e considerala como un medio de aprendizaxe

e enriquecemento persoal de máxima importancia.

LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos

literarios narrativos, poéticos e dramáticos.
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B5.2.  Integrar  a  lectura  expresiva  e  a  comprensión  e

interpretación de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos

na práctica escolar e recoñecer e interpretar algúns recursos da

linguaxe literaria (metáforas, personificacións, hipérboles e xogos

de palabras), e diferenciar as principais convencións formais dos

xéneros.

LCB5.2.1.  Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición

oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións,

hipérboles e xogos de palabras en textos literarios.

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral:

poemas, cancións, contos, refráns ou adiviñas.

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

poemas

LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos

e sinónimos en textos literarios.
B5.4.  Producir  a  partir  de  modelos  dados  textos  literarios  en

prosa ou en verso, con sentido estético e creatividade: contos,

poemas, adiviñas, cancións, e fragmentos teatrais.

LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas

obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos

léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas producións.
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6. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

- Análise do traballo diario do alumnado, valorando unicamente a participación, a actitude e o esforzo.

- Técnicas que fomenten a autoavaliación do alumno/a fomentando a competencia de aprender a aprender

e o carácter crítico.

*En todo caso, a avaliación só terá como obxectivo favorecer de forma positiva ao alumnado.

Instrumentos:

- Tarefas diarias.

- Escalas, listas de control e anecdotarios.

Cualificación final

A cualificación final será a mesma que o 2º trimestre por ser avaliación continua, favorecendo sempre de

forma positiva ao alumnado.
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7. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As  actividades  centraranse  nos  contidos  vistos  na  aula  no  primeiro  e  segundo  trimestre,

favorecendo a adquisición de competencias clave, en especial a relacionada con esta área:

competencia en comunicación lingüística.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Continúase cunha metodoloxía lúdica, baseada na gamificación,  mediante xogos online ou

retos.

Foméntase  a  socialización  coa  creación  de  foros  na  plataforma  E-Dixgal  e  compartindo

vivencias do alumnado.

Valórase o traballo individual, axudando a que o alumnado elabore as súas propias estratexias

de aprendizaxe. 

Trabállase  o  fomento  da  lectura  achegando  páxinas  online  de  obras  en  galego  (como

GaliciaLe)

Cada  día,  envíase  unha  mensaxe  ao  alumnado  a  través  da  plataforma  coa  tarefa

encomendada. Dita tarefa adícase só a unha materia e un contido moi concreto previamente

visto na aula de forma presencial. Ademais, xunto coa tarefa, adxúntase unha explicación do

que se vai a traballar.

Para aquel alumnado sen acceso a internet, envíase a tarefa a través do correo electrónico ás

familias. 

Materiais e recursos
Plataforma Edixgal, Ganial.ly, LiveWorkSheets, Youtube, Kahoot, artigos de xornais e revistas en

galego. 
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8. Información e publicidade

Información ao alumnado e
ás familias

A  comunicación  co  alumnado  realízase  a  través  da  mensaxería  da  plataforma  Edixgal.

Plantéxase a alternativa de videochamadas a través de Webex de forma voluntaria debido á

conectividade a internet. 

A comunicación coas familias realízase a través da aplicación AbalarMóbil, correo electrónico

e chamadas telefónicas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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