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CIENCIAS NATURAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Realizar un proxecto para a obtención 

dun produto como resultado dun problema 

formulado, elaborar con autonomía 

documentación sobre o proceso e presentala 

en diferentes soportes.  

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 

información importante, obtén conclusións e 

comunica o resultado de forma oral e escrita. 

CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte 

dixital ou papel, de maneira ordenada, clara e 

limpa.  

CNB1.1.3. Manifesta autonomía na planificación 

e execución de accións e tarefas e ten iniciativa 

na toma de decisións. 

CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos 

escritos, imaxes e gráficos. 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou 

problemas que ocorren no seu contorno por 

medio da observación e obter unha 

información.  

CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos 

ou problemas do seu contorno, empregando 

medios propios da observación para obter unha 

información. 

CIENCIAS SOCIAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1.Realizar un traballo de investigación que 

supoña a busca, selección e organización de 
información sobre fenómenos previamente 

delimitados, a realización dun produto, a 
documentación do proceso e a comunicación do 

resultados.  

CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC 

e outras fontes directas e indirectas), selecciona a 
información relevante, a organiza, analiza, obtén 

conclusións sinxelas e as comunica oralmente 
e/ou por escrito. 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas, ten iniciativa na 

toma de decisións e asume responsabilidades. 

CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e 

presenta os traballos de maneira ordenada, clara 
e limpa.  

B1.2.Empregar estratexias de traballo 

cooperativo, adoitar un comportamento de 
respecto e tolerancia ante as diferentes ideas e 

achegas alleas nos diálogos e debates, 
valorando o esforzo e amosando actitudes de 

cooperación, participación e respecto cara aos 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de 

grupo, e emprega estratexias de traballo 
cooperativo valorando o esforzo e o coidado do 

material.  
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demais. 

LINGUA CASTELÁ 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

respectando as normas da comunicación: 
quenda de palabra, escoitar. 

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, 
opinións, sentimentos con certa claridade. 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de 

forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situacións. 

LCB1.3.1. Participa activamente e con 
coherencia na secuencia das súas ideas en 
diversas situación de comunicación. 

B1.6. Reproducir textos axeitados á súa 
idade, os seus gustos e intereses, utilizando 

con creatividade as distintas estratexias de 
comunicación oral. 

LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos 
literarios ou non literarios axeitados aos seus 

gustos e intereses. 

B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos 

dos xéneros máis habituais imitando 
modelos e adecuados ao seu nivel 

LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos 
orais breves e sinxelos atendendo á forma da 
mensaxe 

B1.9. Valorar os medios de comunicación 

social como instrumento de aprendizaxe e de 
acceso a informacións e experiencias de 

outras persoas. 

LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado os medios 
audiovisuais e dixitais para recoller 
información. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados á idade e utilizando a lectura 
como medio para ampliar o vocabulario e 

fixar a ortografía. 

LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as 

diversas tipoloxías textuais en textos do ámbito 
escolar e social. 

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión 
de textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.3. Activa coñecementos previos 
axudándose deles para comprender un texto. 

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos 

de textos. 

LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura 

voluntaria de diferentes textos. 

B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información 

e Comunicación para a procura e tratamento 
guiado da información. 

LCB2.8.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura e tratamento guiado 
da información. 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou 

colectivos sobre diferentes temas do seu 
interese. 

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos 
breves do seu interese 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de 

palabras nun texto. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar 
a comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de 
concordancia de xénero e de número na expresión 

oral e escrita. 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais e 
outros recursos didácticos ao seu alcance e 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos 
dixitais e outros recursos didácticos ao seu alcance 
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propios da súa idade para realizar tarefas e 

avanzar na aprendizaxe.  

e propios da súa idade como apoio e reforzo da 

aprendizaxe.  

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a 
lectura como fonte de lecer e información. 

LCB 5.1.1. Valora de forma global, as 
características fundamentais de textos literarios 

narrativos, poéticos e dramáticos. 

B5.5. Reproducir textos literarios breves e 

sinxelos e adaptados á idade. 

LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos textos 

orais adecuados á súa idade: contos, poemas, 
cancións. 

LINGUA GALEGA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.3. Comprender e producir textos orais propios 

do uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre 

iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 
intervindo coas propostas propias. 

B1.4. Manter unha actitude de escoita activa, 

deixando falar os demais, sen anticiparse ao que 
van dicir e respectando as súas opinións. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das 

demais en actos de fala orais, sen interromper. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.  

LGB1.5.5. Participa na conversa formulando e 
contestando preguntas. 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 

información explícita en textos escritos de 
soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante 

en textos propios de situacións cotiás e dos 
medios de comunicación social nos que esta 

se amose de forma evidente. 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias para 
mellorar a lectura.  

LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o posible 
contido dun texto antes de lelo, axudándose do 

título e as ilustracións. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para 

obter información necesaria para a realización 
das súas tarefas. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma guiada, as 

tecnoloxías da información para obter 
información.  

B2.9. Amosar interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.  

LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura como 

fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

B2.10. Amosar certa autonomía lectora e 

capacidade de selección de textos do seu 
interese, así como ser quen de expresar 

preferencias.  

LGB2.10.1. Amosa certa autonomía lectora e 

capacidade de seleccionar textos do seu 
interese. 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 

que permitan narrar, describir e resumir emocións 
e informacións relacionadas con situacións cotiás 

e aqueles que sexan característicos dos medios 
de comunicación. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, 

textos propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos: cartas e correos 

electrónicos, mensaxes curtas, normas de 
convivencia,avisos, instrucións… 
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B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos 

en calquera soporte e valorar a lingua escrita 
como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos 

seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: marxes, disposición no papel, 

limpeza, calidade caligráfica, interliñado… en 
calquera soporte. 

 

 

MATEMÁTICAS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos 

de razoamento na resolución de problemas. 

B1.5. Desenvolver e cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao traballo matemático. 

MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas 

para o traballo en matemáticas: esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 

razoada. 

B1.6. Utilizar os medios tecnolóxicos de 
modo habitual no proceso de aprendizaxe 

MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a 
realización de cálculos numéricos, para aprender e 

resolver problemas. 

B2.3. Operar cos números tendo en conta a 
xerarquía nas operacións, aplicando as súas 

propiedades, 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. 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e 
as relacións entre elas. 

B2.4. 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. 

MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de 
cálculo mental. 

B2.5. 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. 

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen o 

dominio dos contidos traballados. 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do 
tempo e as súas relación, utilizándoas para 

resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria 
utilizando as medidas temporais e as súas 

relacións. 

B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias 
entre as diferentes moedas e billetes do 

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as 
equivalencias entre as diferentes moedas e billetes 
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sistema monetario da Unión Europea. do sistema monetario da Unión Europea 

utilizándoas tanto para resolver problemas en 
situación reais coma figuradas. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescind ib les

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4.Desenvolver o propio potencial, 
mantendo unha motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de éxitos 
individuais e compartidos. 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo 
individual e colectivo para a consecución de 

obxectivos. 

VSCB1.4.3 Realiza unha autoavaliación 

responsable da execución das tarefas. 

B1.5. Adquirir capacidades para tomar 

decisións de forma independente, 
manexando as dificultades para superar 

frustracións e sentimentos negativos ante os 
problemas. 

VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento creativo na 

análise de problemas e na formulación de 
propostas de actuación. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.1.Participa na resolución de problemas 

escolares con seguridade e motivación. 



1. 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.  
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Actividades 

Tareas recomendadas de repaso e reforzo da 1ª e 2ª avaliación 
Traballo de investigación 
Lectura 
Snappet (Plataforma online con tarefas de reforzo)  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Terá coma finalidade o desenvolvemento das competencias.  
Farase un enfoque globalizador, interdisciplinar e 
interrelacionado de todas as áreas. 
Atención á diversidade do alumnado, atendendo aos diferentes 
ritmos de aprendizaxe. 
A aprendizaxe será funcional, fomentando a autonomía e a 
reflexión. 
Partirase dos coñecementos previos 
Utilizaranse as tecnoloxías da información e comunicación para 
levar a cabo as distintas tarefas e procesos de ensino 
aprendizaxe . 

Materiais e recursos 

Cuadernillos de Lengua e Matemáticas, Snappet (plataforma 
online) 
Traballo interdisciplinar (ordenador e libreta) 
Email, teléfono y Whatsapp  




