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LENGUA CASTELLANA 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación 

BLOQUE 1: HABLAR Y ESCUCHAR 

 B1.1. Participar en situación 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. 

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

 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. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

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

entoación adecuada. 

 LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á 

súa idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

 B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á 

idade e utilizando a lectura como medio para ampliaro 

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. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA.  ESCRIBIR 

 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, 

 B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na 

producción de textos escritos de distinta índole: 

planificación, textualización, revisión e reescritura, 

utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 

estratexias de tratamento da información, redactando os 

 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 



 

seus textos con claridade, precisión e corrección, 

revisándoos para melloralos e avaliando, coa axuda de 

guías, as producións propias e alleas 

acentuación e ortográficas propias do nivel. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 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. 

 B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas 

a través do uso da lingua. 

 LCB4.2.5. Identifica as oracións como unidades de significado completo. 

Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e predicado. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 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. 

 

LINGUA GALEGA 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL:  FALAR E ESCOITAR 

 B1.1. Comprender textos orais diversos, procedentes da 

radio, da televisión ouda internet, interpretando as 

intencións explícitas así como as intencións, opinións e 

 LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 

procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 

elaborando un resumo. 



 

valores non explícitos. 

 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. 

BLOQUE 2.COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

 B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar 

información explícita en textos escritos de soportes 

variados (webs infantís, libros, carteis) e realizar 

Inferencias determinando intencións e dobres sentidos. 

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

(narrativo,descritivo, expositivo e argumentativo). 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 B3.1. Usar as estratexias de planificación, textualización 

e revisión do texto. 

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

os enunciados. 

 LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 

morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista. 

 B3.2. Producir textos de diferente tipoloxía que permitan 

narrar, describir, resumir, explicar e expoñer opinións, 

emocións e información relacionadas con situacións 

cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de 

comunicación 

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

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, 

implícita e 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, 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 

 LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de 

acentuación diacrítica, así como as demais normas ortográficas, e aprecia o seu 



 

social e a necesidade de cinguirse a elas. valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

 B4.8. Coñecer as características relevantes da lingua 

galega e identificar e valorar esta lingua dentro da 

realidade plurilingüe e pluricultural de España e de 

Europa. 

 LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de Europa. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 B5.3. Analizar as características dos diferentes xéneros e 

as figuras literarias, así como temas e tópicos 

recorrentes. 

 LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, 

metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras. 

 

MATEMÁTICAS 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 

 B1.4. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes 

ao traballo matemático 

 MTB1.4.1. Propón a resolución de retos e problemas co aprecisión, co 

esmero e co interese apropiado ao nivel educativo e a dificultade da 

situación. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

 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. 

 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. 

 B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e  MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 



 

as porcentaxes sinxelas para interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida cotiá. 

 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, tanteo, estimación, calculadora), 

usando o máis adecuado 

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

 

 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). 

 MTB2.8.9. Calcula o mcm e o mcd. 

 MTB2.8.11. Calcula tantos por cen en situación reais. 

 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. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

 B3.4. Utilizar as unidades de medida máis usuais, 

convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, 

expresando os resultados en unidades de medida máis 

axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso 

seguido e aplicándoo á resolución de problemas. 

 MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, 

convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os 

resultados nas unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e 

po rescrito o proceso seguido. 

 

 



 

CIENCIAS DA NATUREZA 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación 

BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

 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. 

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

contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

 

  

 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 

 CNB1.3.1. Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, 

individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución 

pacífica de conflitos. 

 B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 

investigación e presentar informes coas conclusións en 

diferentes soportes. 

 CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando 

soportes variados,r ecollendo información de diferentes fontes (directas, 

libros, internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na 

realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións. 

BLOQUE 2: O SER HUMANO E A SAÚDE 

 B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados 

na realización das funcións vitais do corpo humano e 

establecer algunas 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. 

BLOQUE 3: OS SERES VIVOS 



 

 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. 

 CNB3.2.1. Identifica as características e clasifica os seres vivos: 

 Reino animal. 

 Reino das plantas. 

 Reino dos fungos. 

 Outros reinos. 

 CNB3.2.3. Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra. 

 B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu 

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 

 CNB 3.3.2. Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca, 

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

 

CIENCIAS SOCIAIS 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

 B1.3.Desenvolvera 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. 

 CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada,contidos 

relacionados coa área,que manifesten a comprensión de textos orais 

e /ou escritos. 

 B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que  CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal 



 

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. 

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

xeográfico, social e histórico. 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

 B2.1.Describir correctamenteplanos e mapas, incluíndo 

osplanisferios, interpretando a súa escala esignos convencionais. 

 CSB2.1.1.Identifica e clasificaos 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.Identificar 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 

BLOQUE 3.VIVIR EN SOCIEDADE 

 B3.5.Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores 

económicos, describiras características destes recoñecendo as 

principais actividades económicas de España e Europa. 

 CSB3.5.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e 

clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen. 

 B3.6.Describir o funcionamento da publicidade e as súast écnicas 

distinguindo publicidade educativa e publicidade consumista. 

 CSB3 6.1.Valora con espírito crítico a función da publicidade e 

recoñece e explica ast écnicas publicitarias máis habituais, analizando 

exemplos concretos. 

 B3.9.Explica as características esenciais dunha empresa, 

especificando as diferentes actividades e formas de organización que 

poden desenvolver distinguindo entre os diferentes tipos de 

 CSB3.9.1.Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu 

tamaño e o sector económico ao que pertencen ás actividades que 

desenvolven. 



 

empresas. 

BLOQUE 4.AS PEGADAS DO TEMPO 

 B4.3.Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os 

procesos e acontecementos históricos, políticos, sociais e 

culturais,máis relevantes da historia de España para adquirir unha 

perspectiva global da súa evolución. 

 CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e 

organización social de España das distintas épocas históricas 

estudadas. 

 CSB4.3.5.Explica os principais acontecementos que se produciron 

durante o s. XIX eXX e que determinan a nosa historia 

contemporánea. 

 B4.4.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. 

 CSB4.4.2.Respecta os restos históricos e os valora como un 

patrimonio que debemos legar e recoñece o valor que o patrimonio 

arqueolóxico monumental nos achega para o coñecementod o 

pasado. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación 

BLOQUE 1 .EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 B1.1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por 

escrito,que expresen o respecto e a riqueza das achegas que ofrecen 

as manifestacións artísticas (plásticas, visuaisou musicais), 

apreciando as texturas, as formas, as liñas, as medidas e as cores. 

 EPB1.1.1. Observa e explica aspectos, calidades e características das 

obras artísticas seguindo un protocolo. 

 EPB1.1.2. Utiliza a observación en la percepción visual para 

interpretar imaxes. 

 B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e a interpretación da arte e as 

imaxes fixas e en movemento nos seus contextos culturais e 

históricos, comprendendo de maneira crítica o significado e a función 

social, con capacidade para elaborar imaxes novas a partir dos 

coñecementos adquiridos. 

 EPB1.2.6. Secuencia unha historia en viñetas nas que incorpora 

imaxes e textos, seguindo o patrón do cómic. 



 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 B2.1. Realizar producción plásticas seguindo pautas elementais do 

proceso creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a 

expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas e elixindo 

as máis axeitadas para a realización da obra prevista. 

 EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis axeitadas 

para as súas creacións, manexando os materiais e instrumentos de 

forma adecuada, coidando o material e o espazo de uso. 

 EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma, 

violencia, alegría, tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para 

cada caso (claroscuro, puntos, liñas, cores etc.). 

 EPB2.1.4. Experimenta  con materiais e texturas gráficas con 

creatividade e soltura. 

BLOQUE 3: DEBUXO XEOMÉTRICO 

 B3.1. Identificar conceptos xeométricos na realidade que rodea o 

alumnado, en relación cos conceptos xeométricos recollidos na área 

de matemáticas coa súa aplicación gráfica. 

 EPB3.1.1. Identifica os conceptos de horizontalidade e verticalidade, 

e fins expresivos.utilízaos nas súas composicións 

 EPB3.1.3. Utiliza a regra considerando o milímetro como unidade de 

medida habitual aplicada ao debuxo técnico. 

 EPB3.1.6. Traza círculos co compás coñecendo o radio. 

 EPB3.1.14. Coñece e comprende o termo de escala e é capaz de 

aplicalo cambiando a escala dun debuxo sinxelo mediante o uso de 

cuadrícula. 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son, 

de maneira que sirvan como marco de referencia para creación 

propias. 

 EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto 

natural e social, utilizando un vocabulario preciso. 

 



 

 B1.2. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen 

 EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes 

de velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais,con 

capacidade para emitir unha valoración destas 

 B2.1. Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, 

partindo da canción e das súas posibilidades para interpretar, crear e 

improvisar. 

 EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións 

diversas,e recréaas. 

 B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan 

procedementos musicais de repetición, variación e contraste, 

mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical. 

 EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, 

diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 

 EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

 EMB2.2.5. Coñece e interpreta  cancións de distintos lugares, épocas e 

estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

 B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de 

diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos 

 EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito claro, ordenado e 

limpo en varios soportes. 

 EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para 

crear estruturas musicais e representacións dramáticas. 

 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de evaluación Estándares de evaluación 

BLOQUE 1: A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

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

dignidade persoal. 

 VSCB1.1.2. Actúa de forma respectable e digna. 

 B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e independente 

empregando as emocións de forma positiva. 

 VSCB1.2.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez 

que respecta os dos e das demais nas actividades 



 

 B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación 

intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e 

compartidos. 

 VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e 

asumindo compromisos para a consecución de obxectivos. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

 B2.1. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva 

con empatía. 

 VSCB2.1.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, 

demostrando interese polas outras persoas e axudando a que sigan 

motivadas para expresarse. 

 B2.5.Establecer relacións interpersoais positivas empregando 

habilidades sociais. 

 VSCB2.5.1.Interacciona con empatía.  

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

 B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 

amosando condutas solidarias. 

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

 B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da 

comunidade educativa empregando o sistema de valores persoal que 

constrúe a partir dos valores universais. 

 VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar. 

 B3.8. 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. 

 VSCB3.8.1. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, 

desigualdade de oportunidades… 

 B3.14.Valorar o uso responsable das fontes de enerxía no planeta 

concienciándose do respecto ao contorno e desenvolvendo a 

capacidade crítica cara aos acontecementos que o modifican. 

 VSCB3.14.1. Toma 

 conciencia da limitación dos recursos enerxéticos e explica as 

consecuencias do esgotamento das fontes de enerxía. 

 B3.15 . Ser capaz de realizar primeiros auxilios e tomar medidas 

preventivas, valorando a importancia de previr accidentes 

domésticos. 

 VSCB3.15.1. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco 

sobre a saúde e a calidade de vida. 

 B3.17. Analizar criticamente a influencia da publicidade sobre o 

consumo empregando as novas tecnoloxías. 

 VSCB3.17.2. Reflexiona sobre a influenza da publicidade expresando as 

conclusións mediante traballos creativos. 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación adecúanse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso 
2019-2020. Non obstante, dáselle prioridade á avaliación, atendendo ao seu carácter continuo e global, diagnóstico e 
formativo, a partir das avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas durante este período, sempre que iso favoreza 
ao alumno ou á alumna.  
O centro flexibiliza, en consecuencia, os criterios de avaliación previstos para cada curso, identificando e valorando 
especialmente as aprendizaxes máis relevantes e imprescindibles para a continuidade do proceso educativo, o reforzo e 
a consolidación das aprendizaxes realizadas nos dous primeiros trimestres do curso. Estes criterios de avaliación teñen un 
carácter diagnóstico e formativo, e permiten as adaptacións necesarias das programacións didácticas do seguinte curso 
2020-2021, para incorporar aqueles obxectivos, contidos e aprendizaxes que, polas circunstancias especiais do terceiro 
trimestre, non fosen abordados. 

Instrumentos: 
Na actualidade, e por mor das circunstancias especiais, os instrumentos de avaliación que empregaremos de forma 
preferente son: 
a) Escalas de Valoración e Listas de Control de rexistro de tarefas telemáticas. 
b) Intervencións e actuación nas aplicacións e actividades existentes na Aula Virtual. 
c) Seguimento e control das tarefas entregadas. 
d) Seguimento das actividades baixo o control titorial nas diversas canles estipuladas a tal efecto. 
e) Outros que poidan establecerse segundo as propostas telemáticas establecidas. 

Cualificación final 

A avaliación e cualificación do alumno adáptase as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como 
ás actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma 
polo Real Decreto 463/2020, polo que en atención ao criterio de avaliación continúa consignarase a cualificación final coa 
media das dúas primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata 
nun máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido desde a suspensión da actividade 
lectiva presencial nas aulas físicas, e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das aprendizaxes e 
implicación e grao de calidade nas tarefas propostas e/ou entregadas. 
Poderá promocionar o alumnado, e de maneira excepcional, neste curso 2019-20 sen ter en  conta limitacións  que  afecten  



 

 

ao  número  de  áreas  pendentes. Haberá un informe  individual  que terá  carácter  informativo  e orientador, detallando 
aquelas aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa das circunstancias do terceiro trimestre, e que deberán ser 
obxecto de tratamento durante o próximo curso escolar 2020-2021. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Desenvolvemento de actividades de repaso, recuperación, reforzo das aprendizaxes e competencias adquiridas nos dous primeiros 
trimestres así como ampliación das aprendizaxes tomando como referentes aqueles obxectivos e competencias clave máis 

necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que requiran unha mínima intervención docente para a súa adquisición. 
Todas estas actividades son globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas, e tentan promover o traballo cooperativo 
entre o persoal docente e equipos docentes das distintas áreas e inciden en promover aspectos de reflexión, hábitos de autonomía 
na xestión do traballo por parte do alumnado, ao tempo que conxugan o aspecto máis interdisciplinar e activo da tarefa, buscando 
una xestión de recursos diversa e continua. 
Tamén se deseñan unhas actividades específicas enfocadas a axudar á adquisición de competencias daqueles alumnos que non o 
conqueriron nos primeiros trimestres. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 

A metodoloxía a desenvolver neste período será activa, innovadora, proporcionará ao alumnado o apoio e seguimento necesario 
para facilitar o asentamento da súa aprendizaxe, a recuperación e reforzo das competencias e a asimilación de novas facetas que 
requiran un mínimo de intervención directa e que fomenten a autonomía e progresión paulatina das aprendizaxes do discente.  
Coa finalidade de axudar ao alumnado organizarase a actividade de xeito gradual con unha continua progresión, autorregulando a 
súa aprendizaxe e mantendo un bo estado emocional. Así mesmo o nivel, por medio da súa coordinación, organizará os recursos de 
apoio para favorecer na medida do posible a axeitada atención ao alumnado con necesidades educativas especiais, favorecendo o 
seu acceso ao currículo por medio da adaptación dos instrumentos, tempos e apoios que aseguren una adecuada atención e 
avaliación deste alumnado. Porase, asemade, especial coidado na atención ao alumnado con necesidade específica de apoio 
educativo.  Para iso contarase co asesoramento do equipo de Orientación que programará as medidas necesarias para a atención á 
diversidade segundo o Plan Xeral (PAD) elaborado a principios de curso. 
Igualmente dotarase da formación específica ao alumnado para o traballo telemático, o manexo das Aulas Virtuais e calquera outra 
tarefa específica a tal efecto. 
O alumnado sen conectividade será identificado (como xa se fixo a comezos deste período) e manterase con eles un seguimento 
continuo por outros medios, podendo trasladarlle medios materiais específicos (tablets ou ordenadores se fora posible) ou 
imprimíndolle as tarefas e facendo a entrega dese traballo de forma semanal. Así mesmo,  a xestión titorial terá maior incidencia 
nestes casos, favorecendo calquera axuda que o alumnado poida reclamar. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e recursos 
Os materiais específicos que se trasladen de forma telemáticas e os materiais habituais de traballo no ámbito docente. Igualmente 
deberemos trasladar e insistir en proporcionar calquera axuda de materiais que poida necesitar o alumnado para o desenvolvemento 
axeitado das súas tarefas. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Toda comunidade educativa, en especial as familias e alumnado, serán informados deste procedemento ao traverso 
das distintas canles de publicación que emprega o Centro;  

- Información por Abalar Móbil. 
- Información en Páxina WEB 
- Información por comunicación Titorial 
- Chamadas e videoconferencias a través de Cisco Webex. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro e demáis medios habituais do Centro. 
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ANEXO: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA INGLÉS. CURSO 2019-2020 



 
 

ÁREA DE LINGUA INGLESA      6º E. PRIMARIA 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan 
instrucións, indicacións ou outro tipo de información (por 
exemplo, números, prezos, horarios, nunha estación ou nuns 
grandes almacéns). 

Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi breves que 

requiran un intercambio directo de información en áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi familiares (un mesmo, a contorna inmediata, 

persoas, lugares, obxectos e actividades, gustos e opinións), un rexistro neutro 

ou informal, utilizando expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, 

normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos, aínda que en 

ocasións a pronuncia non sexa moi clara, sexan evidentes as pausas e titubeos 

e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación da persoa 

interlocutora para manter a comunicación. 

Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse e 
presentar a outras persoas; dar información básica sobre si 
mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e 
intereses e actividades do seu día a día; describir brevemente e 
de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o 
aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar un 
tema que lle interese (o seu grupo de música preferido); dicir o 
que lle gusta e non lle gusta e dar a súa opinión)usando  
estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación comprensible. 

 Identificar o tema o sentido xeral, as ideas principais e información 

específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, moi 

breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico de alta frecuencia, e nos 

que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, cotiáns ou de 

necesidade inmediata, a condición de que se poida reler o que non se 

Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postais 

e tarxetas) breve e sinxela que trate sobre temas familiares 

como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo 

libre, a descrición dun obxecto ou un lugar, a indicación da hora 

e o lugar dunha cita etc. 



 

 

entendeu, que se poida consultar un dicionario e conte con apoio visual e 

contextual. 

Construír en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e sinxelos, 

compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou informal, 

utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas básicas e os 

principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna 

máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles. 

Completa un breve breve formulario ou unha ficha cos seus 

datos persoais (por exemplo, para rexistrarse nas redes sociais, 

para abrir unha conta de correo electrónico etc.). 

Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 

razoable corrección palabras ou frases curtas que se utilizan normalmente ao 

falar, pero non necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada. 

Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, 

notas, postais, correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, 

felicita a alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala de si 

mesmo/a e da súa contorna inmediata (familia, amigos e amigas, 

afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai preguntas 

relativas a estes temas. 

 Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, actividades ou 

celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), relacións interpersoais 

(familiares, de amizade ou escolares), comportamento (xestos habituais, uso 

da voz ou contacto físico) e convencións sociais (normas de cortesía), e 

aplicar os coñecementos adquiridos sobre este a unha comprensión 

adecuada do texto. 

Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas 

nas que participa que traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a 

descrición dun obxecto ou dun lugar. 

Cumprir a función comunicativa principal do texto escrito (p. e. unha 

felicitación, un intercambio de información, ou un ofrecemento), utilizando 

un repertorio limitado dos seus expoñentes máis frecuentes e de patróns 

discursivos básicos (p. e. saúdos). 

 

Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que 

coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada a través de producións audiovisuais ou 

multimedia e de manifestacións artísticas. 



 

 

2. Avaliación e cualificación. 

Avaliación 

Procedementos: 

Os procedementos de avaliación adecúanse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019-
2020. Non obstante, dáselle prioridade á  avaliación, atendendo ao seu carácter continuo e global, diagnóstico e formativo, a 
partir das avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas durante este período, sempre que iso favoreza ao alumno ou á 
alumna. 

O centro flexibiliza, en consecuencia, os criterios de avaliación previstos para cada curso, identificando e valorando especialmente 
as aprendizaxes máis relevantes e imprescindibles para a continuidade do proceso educativo, o reforzo e a consolidación das 
aprendizaxes realizadas nos dous primeiros trimestres do curso. Estes criterios de avaliación teñen un carácter diagnóstico e 
formativo, e permiten as adaptacións necesarias das programacións didácticas do seguinte curso 2020-2021, para incorporar 
aqueles obxectivos, contidos e aprendizaxes que, polas circunstancias especiais do terceiro trimestre, non fosen abordados. 

Instrumentos: 

Na actualidade, e por mor das circunstancias especiais, os instrumentos de avaliación que empregaremos de forma preferente 
son: 

a) Escalas de Valoración e Listas de Control de rexistro de tarefas telemáticas. 

b) Seguimento das actividades baixo o control titorial nas diversas canles estipuladas a tal efecto. 

c) Outros que poidan establecerse segundo as propostas telemáticas establecidas. 

Cualificación final 

A avaliación e cualificación do alumno e da alumna adáptase as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así 
como ás actividades de recuperación, repaso e reforzo, ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado 
de alarma polo Real Decreto 463/2020, polo que en atención ao criterio de avaliación continua consignarase a cualificación final 
coa media das dúas primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata nun 
máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido dende a suspensión da actividade lectiva 
presencial nas aulas físicas, e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das aprendizaxes e implicación e grao de 
calidade nas tarefas propostas e/ou entregadas. 

Poderá promocionar alumnado, e de maneira excepcional, neste curso 2019-20 sen ter  en  conta limitacións  que  afecten  ao  
número  de  áreas  pendentes. Haberá un informe  individual  que terá  carácter  informativo  e orientador, detallando aquelas 
aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa das circunstancias do terceiro trimestre, e que deberán ser obxecto de 
tratamento durante o próximo curso escolar 2020-2021. 



 

 

 

 

Materiais e recursos. 

Os materiais específicos que se trasladen de forma telemáticas e os materiais habituais de traballo no ámbito docente. 
Igualmente deberemos trasladar e insistir en proporcionar calquera axuda de materiais que poida necesitar o alumnado 
para o desenvolvemento axeitado das súas tarefas. 
 

 

 

 

4.- Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás 
familias. 

Toda comunidade educativa, en especial as familias e alumnado, serán informados deste procedemento ao 
traverso das distintas canles de publicación que emprega o Centro; 

-Información por Abalar Móbil. 

-Información en Páxina WEB 

-Información en enlace en Aula Virtual. 

-Información con nota de enlace en Taboleiro. 

-Información por comunicación Titorial. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro e demáis medios habituais do Centro. 
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ANEXO: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EDUCACIÓN FÍSICA. CURSO 2019-2020 



 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese na 
etapa, e compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo 
uso das tecnoloxías da información e a comunicación como recurso de apoio á 
área. 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, 
estrutura e limpeza, e utilizando programas de presentación. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e ás demais persoas nas actividades físicas, en 
distintos contornos incluíndo a natural e nos xogos, aceptando as normas e 
regras establecidas e actuando con interese e iniciativa individual e traballo en 
equipo. 

EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das 
competicións con deportividade. 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de 
forma eficaz. 

EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos 
(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de contornos e de actividades 
físico-deportivas e artístico-expresivas, aplicando correctamente os xestos e 
utilizando os segmentos dominantes e non dominantes. 

B4.2. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades artístico-expresivas. 

EFB4.2.1. Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa 
nas actividades expresivas. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo. 

EFB5.1.1. Interésase por mellorar as capacidades físicas. 
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática, valorando a súa 
función preventiva. 

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a 
intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas posibilidades e a 
súa relación coa saúde. 

EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da actividade. 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a 
un obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais. 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un 
obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais. 

 

 

 

 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Ten un carácter continuo e global e terá en conta as dúas primeiras avaliacións e as actividades desenvolvidas dende a 

declaración do estado de alarma, sempre e cando favoreza ao alumnado. 

Flexibilízanse os criterios de avaliación previstos para sexto de educación primaria identificando e valorando as 

aprendizaxes máis significativas para poder levar adiante o proceso de ensinanza aprendizaxe no referido ao reforzo e 

consolidación das aprendizaxes realizados no primeiro e segundo trimestre. 

Dado o carácter diagnóstico e formativo dos criterios de avaliación, pódense realizar as adaptacións necesarias na 

programación para ter en conta as circunstancias especiais do último trimestre. 

Instrumentos: 

Dependendo das circunstancias  utilizaranse fundamentalmente: 

Listas de control e escalas de valoración 

Seguimento  do traballo mediante rúbricas 

Imaxes ou vídeos de seren necesarios 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A avaliación e cualificación do alumno adáptase as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como ás 

actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma 

polo Real Decreto 463/2020.  

Tendo en conta o criterio de avaliación continua, consignarase a cualificación final coa media das dúas primeiras 

avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata nun máximo dun 20%( da 

nota media) segundo as condicións e características do traballo desenvolvido desde a suspensión da actividade lectiva 

presencial nas aulas físicas. 

Alumnado de materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Mellorar o nivel das súas capacidades físicas 

Realizar un correcto quecemento 

Entregar os traballos coa calidade solicitada 



 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

Criterios de cualificación: 

A media dos traballos solicitados e probas prácticas se é o caso 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Rúbricas e listas de cualificación 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Desenvólvense actividades de reforzo de aprendizaxes adquiridos durante os dous primeiros trimestres así como ampliación 

de novos aprendizaxes sempre e cando beneficien o proceso educativo no noso alumnado.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

É unha metodoloxía activa realizada con publicacións na páxina web do centro e nalgún caos con reunións virtuais co 

alumnado e as familias.  

Materiais e recursos Páxina web do centro con ferramentas telemáticas. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A través da páxina web do centro 

Correo electrónico nos casos necesarios  

Reunións virtuais en ocasións 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ANEXO: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RELIXIÓN. CURSO 2019-2020 



 

 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Avaliar circunstancias que manifestan a imposibilidade da natureza 
humana para alcanzar a plenitude. 

Identifica e xulga situación nas que recoñece a imposibilidade de ser feliz. 

Descubrir e apreciar a riqueza dos textos sapienciais na historia. 
Valora expresións recollidas nos libros sapienciais que enriquecen e melloran á 
persoa. 

Esforzarse por comprender que Xesús ten que vencer obstáculos 
externos para realizar a vontade de Deus. 

Extrapola as dificultades que tivo Xesús na súa vida para obedecer ó Pai con 
situacións que viven os seres humanos 

Identificar os trazos do tempo litúrxico da Pascua. Extrapola e explica os principais signos pascuais. 

Recoñecer e valorar o cambio de vida xerado polo encontro co 
Resucitado. 

Coñece a ledicia e a paz que experimentaron os discípulos ao atoparse co 
Resucitado. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Pr Procedementos:  Os procedementos de avaliación adecúanse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro 

trimestre do curso 2019-2020. Non obstante, dáselle prioridade á  avaliación, atendendo ao seu carácter continuo e 

global, diagnóstico e formativo, a partir das avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas durante este período, 

sempre que iso favoreza ao alumno ou á alumna.  

O centro flexibiliza, en consecuencia, os criterios de avaliación previstos para cada curso, identificando e valorando 

especialmente as aprendizaxes máis relevantes e imprescindibles para a continuidade do proceso educativo, o reforzo e 

a consolidación das aprendizaxes realizadas nos dous primeiros trimestres do curso. Estes criterios de avaliación teñen un 

carácter diagnóstico e formativo, e permiten as adaptacións necesarias das programacións didácticas do seguinte curso 

2020-2021, para incorporar aqueles obxectivos, contidos e aprendizaxes que, polas circunstancias especiais do terceiro 

trimestre, non fosen abordados. 



 

 

 
 

Instrumentos:  

Na actualidade, e por mor das circunstancias especiais, os instrumentos de avaliación que empregaremos de forma 

preferente son: 

a)Escalas de Valoración e Listas de Control de rexistro de tarefas telemáticas. 

b)Intervencións e actuación nas aplicacións e actividades existentes no Blogue  

c)Outros que poidan establecerse segundo as propostas telemáticas establecidas. 

Cualificación final 

 

A avaliación e cualificación do alumno adáptase as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como ás 

actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma 

polo Real Decreto 463/2020, polo que en atención ao criterio de avaliación continúa consignarase a cualificación final coa 

media das dúas primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata nun 

máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido desde a suspensión da actividade lectiva 

presencial nas aulas físicas , e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das aprendizaxes e implicación e 

grao de calidade nas tarefas propostas e/ou entregadas. 

Poderá promocionar alumnado, e de maneira excepcional, neste curso 2019-20 sen ter en  conta limitacións  que  afecten  

ao  número  de  áreas  pendentes. Haberá un informe  individual  que terá  carácter  informativo  e orientador, detallando 

aquelas aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa das circunstancias do terceiro trimestre, e que deberán ser 

obxecto de tratamento durante o próximo curso escolar 2020-2021 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Desenvolvemento de actividades de repaso, recuperación, reforzo das aprendizaxes e competencias adquiridas nos 

dous primeiros trimestres así como ampliación das aprendizaxes tomando como referentes aqueles obxectivos e 

competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que requiran unha mínima 

intervención docente para a súa adquisición. 



 

 

 
 

 

Estas actividades se propoñen semanalmente e expóñense no blogue de Relixión do centro, en diferentes entradas 

por nivel: 

https://relixionfogar.blogspot.com/ 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Para o alumnado con conectividade  intercámbianse actividades online con actividades en formato papel. 

Inténtanse que sexan o máis motivadores posibles. Semanalmente dende o blogue mándanse unha serie de tarefas 

interactivas que se poden facer online. 

(https://es.liveworksheets.com ) 

Con respecto ao alumnado sen conectividade mantense con eles un seguimento continuo por outros medios. 

Materiais e recursos 
Os materiais específicos que se trasladen de forma telemáticas e os materiais habituais de traballo no ámbito 

docente. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Toda comunidade educativa, en especial as familias e alumnado, serán informados deste procedemento ao traverso 

de as distintas canles de publicación que emprega o Centro;  

-Información en Páxina WEB/BLOGUE 

-Información con nota de enlace en Taboleiro 

-Información por comunicación Titorial 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro e demais medios habituais do Centro. 


