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CIENCIAS NATURAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave 

B1-5.Realizar proxectos e presentar informes. B1-5.2.Realiza un proxecto, traballando de forma individual 
ou en equipo e presenta un informe, utilizando soporte papel 
e/ou dixital,recollendo información de diferentes 
fontes(directas,libros, Internet),con distintos medios e 
comunicando de forma oral a experiencia 
realizada,apoiándose en imaxes e textos escritos. 

CMCT 
IE 

CL 
AA 
CD 

B2-2.Coñecer o funcionamento do corpo humano,en canto a 
células,tecidos, órganos,aparellos, sistemas: a súa 
localización,forma, estrutura,funcións, coidados, etc. 

B2-2.1.Identifica as principais características das funcións 
vitais do ser humana. CL 

CMCT 

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

B3-2.1.Observa e identifica as características e clasifica os 
seres vivos. 
B3-2.3.Observa,directa e indirectamente,identifica 
características e clasifica animais vertebrados. 
B3-2.4.Observa directa e indirectamente,identifica 
características e clasifica plantas. 
 

CMCT 

AA 

IE 

CIENCIAS SOCIAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave 

B1-4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e de 
grupo que supoñan a procura, selección e 
organización de textos de carácter social, xeográfico ou histórico, 
mostrando habilidade para traballar tanto individualmente como 
de maneira colaborativa dentro dun equipo. 

B1-4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e de 
grupo que supoñen a procura, selección e organización de 
textos de carácter xeográfico,social e histórico.  

CL AA IE 

B2-2.Describiras características principais do sistema 
solar,identificando diferentes tipos de astros e as súas 
características 

B2-2.1.Describe as características, 
Os compoñentes e os movementos do sistema 
solar,identificando o Sol no centro do sistema solar e localizando 
os planetas segundo a súa proximidade 

CMCT CL 

   
 



 
 
 
B2-6.Describir correctamente planos e mapas interpretando a súa 
escala e signos convencionais. 

B2-6.1.Identifica e explica representacións gráficas de 
espazos coñecidos: completa o plano dunha casa con 
imaxes da representación de cada unha das estancias e 
interpreta os seus símbolos. 
 
 

CMCT 
CL 

B2-8.Identificara atmosfera como escenario dos fenómenos 
meteorolóxicos, explicando a importancia do seu coidado. 

B2-8.1.Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e describe 
as causas que producen a formación das nubes e as 
precipitacións. 

 
CMCT CL 

B2-17.Explicara influenciado comportamento humano no medio 
natural,identificando o uso sustentable dos recursos naturais e 
propoñendo unha serie de medidas necesarias para o 
desenvolvemento sustentable da humanidade, especificando os 
seus efectos positivos. 

B2-17.1.Explica o uso sustentable dos recursos naturais 
propoñendo e adoptando unha serie de medidas e 
actuacións que conducen á mellora das condicións 
ambientais do noso planeta. 

 
CMCT CSC 

 

LINGUA CASTELÁ 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave 

 
B1.5.Comprender o sentido global dun texto oral., identificar 
información relevante. 
 

LCB1.5.1.Comprende o sentido global de textos orais de uso 
habitual,do ámbito escolar e social. CCL 

CAA 

 
B1.9 Expresarse de forma oral en diferentes situación con 
vocabulario axeitado e unha secuencia coherente. 
 

LCB1.9.1.Narra situación e experiencias persoais sinxelas. 
CCL 

B2.4.Mostrar interese e gusto pola lectura. LCB2.4.1Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer CCL 
B3.3. Planificar e producir, con axuda, diferentes tipos de textos 
atendendo ao seu formato (descritivos, narrativos, 
dialogados)  e  intencionalidade 
comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) e coida a 
presentación. 

LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos 
moi sinxelos propios do ámbito escolar e social: listas, notas, 
normas, felicitacións, instrucións, contos,anécdotas… 

CCL 
CD 
CAA 
 
 

B4.1. Aplicar  os coñecementos gramáticos   básicos   sobre a 
estrutura da lingua. 

LCB4.1.1.   Desenvolve   a conciencia fonolóxica: 
identifica sílabas e fonemas  como  elementos 
fundamentais da palabra. 

CCL 

   
 



 
 
 

B5.1. Apreciar o valor dos textos literarios  sinxelos  e  utilizar  a 
lectura  como  fonte de  gozo  e información. 

LCB5.1.2.  Dramatiza  con xestos e palabras, escenas 
de contos. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 

B3.3. Planificar e producir, con axuda, diferentes tipos de textos 
atendendo ao seu formato (descritivos, narrativos, dialogados)  e  
intencionalidade  comunicativa (informativos, literarios   
prescritivos) e coida a presentación. 

LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos 
moi sinxelos propios do ámbito escolar e social: listas, notas, 
normas, felicitacións, instrucións, contos, anécdotas. 

 
 

CCL 
CAA 

 
B1.4.  Ampliar  o  vocabulario  a partir das experiencias de aula LCB1.4.1.Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. 

 
CCL 
 

B2.5.  Progresar na  adquisición do hábito lector. 
LCB2.5.1.   Identifica,   con axuda, os textos da biblioteca 
(escritos ou en soporte informático) máis axeitados para obter 
información e para o seu lecer. 

CCL 
CAA 
 

LINGUA GALEGA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave 

B1-3.Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso 
cotián ou do ámbito académico. 

B1-3.1.Participa nunha conversa entre 
iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se 
é preciso. 

 
B 1-3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos 
ante a clase. 

CL  
CSC 

B2-3. Ler de forma guiada textos sinxelos adecuados aos seus 
intereses para chegar progresivamente á expresividade e 
autonomía lectoras. 

B2-3.1.Descodifica de forma adecuada 
na lectura de textos moi sinxelos. 

 
B2-3.2.Le textos sinxelos en voz alta, acadando 
progresivamente a velocidade axeitada. 

CL  
AA 

B3-1.  Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións 
cotiás infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os 
relacionados coa escola, respectando as convencións elementais da 
escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos textos con certa coherencia e de 
xeito creativo CL  

AA  
IE 

B3-5.  Utilizar recursos gráficos como a ilustración, que faciliten a 
comprensión dos textos. 

B3-5.1. Ilustra creativamente os seus 
escritos con imaxes redundantes co seu contido. CL 

B5-4. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso e gozo persoal 

B5-4.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo 
de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CL  
CEC  
CSC 

 
   
 



 
 
 
 

MATEMÁTICAS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave 

 
B1.1.Expresar verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

 
MTB1.1.1.Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso 
seguido na resolución dun problema simple de matemáticas ou 
en contextos da realidade. 

CMCT 
CCL 

 
B2.1.Ler,escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 
apropiados. 

 
MTB2.1.1.Le, escribe e ordena números ata o 19. 
MTB2.1.2.Identifica o valor de posición das cifras en situacións e 
contextos reais. 

CMCT 
CCL 

B2.2.Interpretar diferentes tiposde números segundo o seu valor,en 
situacións da vida cotiá. 

 
MTB2.2.3.Descompón e compón números naturais, interpretando 
o valor de posición de cada unha das súas cifras. 
 
MTB2.2.4.Ordena números enteiros e represéntaos na recta 
numérica. 
 
 

CMCT 
 

 
B2.3.Realizar operacións e cálculosnuméricos mediante 
diferentes procedementos, incluído o cálculo mental,en situación 
de resolución de problemas. 

MTB2.3.1.Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de 
suma na resolución de problemas contextualizados.    
 
MTB2.3.3.Emprega procedementos diversos na realización de 
cálculos numéricos básicos 

CMCT 
CCL 

B2.4.Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados aoseu 
nivel,establecendo conexiónsentre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade 

s coñecementos matemáticos adecuados e reflexionando sobre o 
oceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB2.4.1.Resolve problemas queimpliquen o dominio dos 
contidos traballados. 

CMCT 
CCL 

AA 

 

 

 

   
 



 
 
 

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA (Plástica) 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe e competencias clave C.Clave 

BLOQUE I:EDUCACIÓN AUDIOVISUAL   

B1.3. Identificar as formas básicas e diferentes 
tonalidades e texturas. 

 

EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades 
 

 

EPB1.4.2. Representa de diferentes maneiras o espazo. 

 

CCL 
CCEC 
 

B2.2. Identificar o entorno próximo e o imaxinario, 
explicándoo con  linguaxe plástica adecuada ás súas 
características. 

 

EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que representan o mundo 
imaxinario, afectivo e social. 

 

CCEC 
CSC 

 

B2.6. Recoñecer, diferenciar e utilizar a expresividade 
de diversos materiais e soportes audiovisuais. 

EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación 
audiovisual. 

 

CCEC 

CSC 

 

 

  

 

 

 

   
 



 
 
 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C.Clave 

B3.2.Recoñecer, explicar e buscar solucións sinxelas aos conflitos 
habituais no colexio.  

VSCB3.2.1.Soluciona os problemas persoais da vida escolar coa 
independencia adecuada a súa idade  
 

CAA  
CSIEE  
CSC 

B3.4. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de 
dereitos e corresponsabilidade de homes e mulleres.  
 

VSCB3.4.1. Realiza diferentes tipos de actividades 
independentemente do seu sexo.  

VSCB3.4.2. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes 
situacións escolares.   

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



 
 
 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Observación , análise cualitativa e cuantitativa e control das tarefas 

realizadas. 
• Valoración da actitude e  interese amosado cara a realización das 

tarefas.  
Instrumentos: 

• Listaxe de control diaria e individual da entrega de tarefas escritas  
  deseñadas para avaliar. 

• Programas de reforzo, control e seguimento individual dos 
estándares avaliados na 1ª e 2ª avaliación. 

Cualificación 
final 

 Alumnado coas materias da 1ª e 2ª avaliacións aprobadas 

 Nota media da 1ª e 2ª avaliación + de 0 a 2 puntos para valorar  
positivamente o esforzo, o traballo e a actitude cara as tarefas escolares     
propostas e feitas no 3º trimestre. 

Valorarase positivamente os seguintes aspectos nos traballos 
realizados no período non presencial: 

• A entrega de tarefas. 
• A presentación das tarefas. 
• Constancia e regularidade no traballo diario. 

 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Valorarase a entrega de traballos e proxectos  escritos que sirvan de 
reforzo e recuperación  para acadar os obxectivos non superados nas 
avaliacións anteriores. 
 Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Listaxe de control das tarefas escritas dos contidos a recuperar, 
atendendo aos seguintes criterios: 

• A entrega de tarefas no tempo especificado. 
• A presentación das tarefas , valorando limpeza, claridade, e sempre 

tendo en conta  as características e medios das familias. 
• Constancia e regularidade no traballo diario, respectando  as 

peculiaridades do alumno ou alumna  e a situación socio- familiar. 
 
 

Criterios de cualificación: 

Para recuperar e superar as áreas pendentes  nos dous trimestres 
anteriores, o alumnado terá que realizar e facer entrega das tarefas de 
reforzo propostas polos mestres e mestras, para acadar os mínimos 
imprescindibles fixados na programación.  

 

   
   
 



 
 
 

 

 

 

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

Actividades  

Dossier de tarefas onde se traballarán a comprensión, expresión 
escrita, ortografía, cálculo, problemas de duración aproximada 
de dúas semanas de traballo, tendo en conta o ritmo dos nenos 
e nenas e valorando as características e realidade das familias , 
e a demanda das mesmas, imos engadindo traballo.  

Aparte dese material, para cubrir o resto das materias enviamos 
semanalmente vía telemática actividades que habitualmente 
conteñen vídeos, tarefas interactivas e pequenos proxectos a 
entregar ao longo da semana.Inténtase que esas actividades 
non demanden medios cos que as familias non conten, que as 
podan facer autonomamente e usamos diferentes vías para que 
cheguen a todos eles. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Ao  alumnado sen conectividade envíaselle un dossier a imprimir e 
recoller nunha librería. 
A maioría do alumnado ten internet e pode acceder aos contidos 
dixitais. 
O proceso a seguir neste período non presencial é o seguinte: 

• Elaboración das tarefas a realizar semanalmente. 
• Todo o material elaborado polas mestras envíase durante á 

semana  ás familias.  
• Teñen toda a semana para consultar dúbidas, reforzar 

explicacións e sentir o apoio positivo por parte dos mestres 
• Atención individualizada do alumnado. 
 

Materiais e recursos 

Vídeos da rede. 
Actividades interactivas. 
Tarefas escritas deseñadas  polas mestras. 
Usamos o correo electrónico, un google drive compartido coas 
familias, a aula virtual e incluso o whatsapp, xa que a inmediatez do 
mesmo facilita a comunicación. 
 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicámonos coas familias por whatsapp e correo electrónico, así 
como telefonicamente nos casos necesarios. 

Publicidade  A programación actualizada colgarase na páxina web do cole e 
informarase da mesma a través de abalar e o whatsapp das familias. 

   
 


