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1.Criterios mínimos de promoción  
ÁREAS DE LINGUA CASTELÁ E LINGUA GALEGA:  

- Ler e comprender textos adecuados a súa idade con entonación, 
ritmo e velocidade, respondendo a preguntas sobre o mesmo.  

-Redactar un texto con sentido completo, coherencia e vocabulario 
adecuado ao seu nivel.  

- Memorizar e recitar poemas ou pequenos textos.  

-Saber empregar o dicionario.  

- Expresarse oralmente empregando vocabulario e estruturas 
propias do seu nivel.  

-Que utilice correctamente as maiúsculas.  

- Que empregue m antes de p e b.  

- Que saiba usar correctamente c e z.  

- Que saiba  usar correctamente  r e rr.  

- Que saiba usar correctamente gue e gui, br e bl  

- Localizar o verbo nunha oración.  

- Uso correcto do bolígrafo.  

ÁREA DE MATEMÁTICAS  

- Que sexa capaz de ler, escribir compoñer e descompoñer 
correctamente os números até o 999.999 ordenándoos correctamente.  

- Que coñeza as diferentes monedas e billetes do sistema 
monetario.  

- Que domine o cálculo mental en operacións sinxelas de sumas e 
restas.  
- Que domine a multiplicación por varias cifras, con ceros 
intermedios e finais.  

- Que divida por unha  cifra no divisor.  

- Que resolva problemas sinxelos combinando varias operacións 
(sumar, restar e  multiplicar).  

- Que resolva problemas sinxelos de división (reparticións), 
empregando unha soa operación.  

- Que coñeza as unidades de: lonxitude ( cm), e tempo( ¼ h).  
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CIENCIAS DA NATUREZA  

-Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo 
amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.  

-Coñece as funcións de relación,  reprodución e alimentación dun ser 
vivo e explicaas.  

-Explica de forma sinxela os cambios de estado.  

CIENCIAS SOCIAIS  

- Identificar as características básicas dos distintos tipos de 
climas de España.  

- Coñecer as capas da Terra.  

- Coñecer o vocabulario básico do relevo de España.  

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  

-Valorarse, coñecerse e aceptarse positivamente a si mesmos.  

- Expresar as emocións e saber identificalas respetando os dereitos e as opinións dos 
demais.  

- Actuar con responsabilidade no seu entorno de convivencia, valorando así mesmo o 
coidado da natureza por un futuro mellor  

PLÁSTICA  

- Crear composicións plásticas diversas coas cores primarias e as súas mesturas.  

- Experimentar e recoñecer texturas varias.  

- Construir creacións plásticas con materiais reciclados.  

- Empregar materiais e técnicas varias nas obras plásticas (por ejemplo collage).  

- Respectar e coidar o entorno, e as obras que constitúen o patrimonio cultural.  
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 1. Avaliación e cualificación  

Avaliación  

Valorarase a implicación do alumnado , o esforzo diario e a entrega dos 
traballos on line que se lles pide, utilizando para este fin: ABALAR, correo 
electrónico,  a páxina web do colexio e o blogue.  

Cualificación final  

Terase en conta: a media das dúas avaliacións con tendencia á alza en base 
ao comportamento, o traballo realizado  e o interese manifestado na 
entrega e calidade das actividades do terceiro trimestre.  

Alumnado de 
materia 
pendente  

De cara ao vindeiro curso intentarase facilitar o reforzo educativo para 
aqueles nenos e nenas que pasen para 5º de primaria con algunha materia 
suspensa.  
  
  
  

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

Actividades   
As actividades propostas durante esta avaliación son dos contidos 
traballados nos trimestres anteriores, para lograr  afianzar o aprendido.  

Metodoloxía  
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)  

ALUMNADO CON CONEXIÓN:  
- Utilizamos Abalar, correo electrónico, a páxina e o blogue do colexio 
para mandarlles as actividades programadas e tamén para comunicarlles os 
fallos e as posibles dúbidas xurdidas na realización das tarefas propostas.  
  
ALUMNADO SEN CONEXIÓN:  
- Utilizamos a chamada telefónica para comprobar quen non dispuña de 
medios informáticos para poder traballar dende a casa.   
- Pola súa parte o colexio facilitou equipos informáticos e as 
instruccións necesarias para poder acceder a wifi  gratuita do concello de 
Salvaterra.  
  
  
  

Materiais e recursos  

-Fichas de páxinas web.  
-Fichas de elaboración propia.  
- Libros de aula.  
- Videos online.  
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 3. Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás 
familias  

 O procedemento que o profesorado emprega para informar ao 
alumnado é  a través  de Abalar e do email.  

Publicidade   Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  
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