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1. Criterios mínimos de promoción  

ÁREA DE LÍNGUAS 
Analizar e comprender diferentes tipos de textos respondendo a preguntas inferenciais  
Saber presentar de forma oral e escrita un traballo con portada, título e autor respectando marxes con orde, claridade e limpeza. Formular opinións e 
expresarse oralmente con coherencia  
Planificar e realizar esquemas para elaborar un texto  
Buscar información a través de distintos soportes educativos  
Realizar resumes e subliñar as ideas importantes  
Redactar diferentes tipos de texto (carta, solicitude, narración, descrición...) coa ortografía, puntuación e coherencia adecuadas  
Aplicar as normas ortográficas e de puntuación.  
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
Fai aproximacións á decena, centena, unidade e decena de millar mais próximas.... ata ás unidades traballadas Opera con 
números decimais, dividindo con decimais en tódalas posicións posibles ata tres cifras no divisor. Coñece os números ordinais 
ata o 30  
Realiza operacións con fraccións  
Calcula o  m.c.d. e  o  m.c.m. de dous ou máis números  
Calcula porcentaxes de números sinxelos  
Resolve problemas correctamente, expresando de forma ordenada datos e operacións   
Coñece as medidas de lonxitude, masa, capacidade e tempo, as súas abreviaturas e conversións  
Coñece a equivalencia entre litro e decímetro cúbico  
Realiza operacións con: graos, minutos e segundos e con horas, minutos e segundos  
Coñece as medidas de superficie  
Realiza, lee e interpreta informacións sobre situacións cotiás expresadas en forma de táboas ou gráficos  
Recoñece os elementos máis importantes da circunferencia  
Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando o material necesario, 
realizando e extraendo conclusións e comunicando os resultados  
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ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 
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 equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelase pequenas investigación As plantas: a estrutura e 
fisioloxía. A fotosíntese Características e compoñentes dun ecosistema.  
Identifica e explica algunhas das principais características das diferentes formas de enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química.  
Coñece os compoñentes dunha mestura mediante destilación, filtración, evaporación ou disolución  
Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e explica algúns efectos da electricidade  

Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa unidade que manifesten a comprensión de textos orais e/ou escritos  
Recopila, organiza e realiza traballos de investigación sinxelos e pequenos proxectos seguindo as fases de identificación do obxectivo, planificación, 
elaboración e valoración do resultado e presentando oralmente  
Manifesta autonomía e responsabilidade na planificación e realización das accións e tarefas.  
Analiza as causas e efectos do cambio climático e as accións necesarias para combatilo  

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 
Recoñece e diferencia a escala gráfica e a escala numérica dun mapa  
Traballa coas diferentes posicións no globo terráqueo: meridianos, paralelos, coordenadas xeográficas…  
Nomea as principais cordilleiras, chairas e ríos, tanto de Europa coma do resto dos continentes  
Coñece e localiza nun mapa os países membros da UE, e as súas capitais  
Recoñece a importancia da Constitución como base do funcionamento do Estado español, o seu sistema democrático e a convivencia de todos os españois  
Localiza en mapas políticos de España as Comunidades e as provincias  
Interpreta datos de poboación a partir da análise de gráficos lineais, de barras, sectoriais e pirámides de poboación  
Describe a organización social da Idade Media  
Compara formas de vida da Idade Media e da Idade Moderna en España  
Recoñece a importancia do patrimonio natural, histórico, cultural e artístico da historia medieval e moderna de España  
Describe a organización social da Idade Moderna  
EDUCACIÓN EN VALORES 
Organiza o tempo e ordena as tarefas dun modo racional  
Expresa as súas opinións de forma eficaz e ben argumentada  
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Participa activamente nas actividades da aula para a consecución dos obxectivos.  
Amosa unha actitude positiva e de interese pola arte, e por mellorar as súas capacidades artísticas.  
Respecta e valora as producións artísticas propias e as dos compañeiros e compañeiras.  
Valora a creación plástica como un medio de expresión.   
Coida e respecta os materiais plásticos, os utensilios e o espazo.   
Realiza composicións de elementos naturais para transmitir sensacións.  
Aplica de modo axeitado as cores como parte da beleza artística.  
Realiza as actividades tendo en conta a simetría, a proporción e a ubicación no espazo compositivo.  
Representa formas xeométricas coa axuda das ferramentas básicas (regla e compás).  
Expresa opinións acerca das manifestacións e técnicas artísticas estudiadas.  
  

 2. Avaliación e cualificación  

Avaliación  

  
Instrumentos: Valorarase o esforzo diario, a implicación do alumnado, a entrega dos traballos na aula, online, as 
actividades propostas do libro e as remitidas a través das diferentes canles de información: páxina web do centro, 
blogue, correo electrónico, Remind, ABALAR...  

Cualificación final  

Terase en conta a media das 2 avaliacións anteriores con tendencia á alza en base ao comportamento, traballo e 
interese manifestado na entrega e calidade dos traballos do 3º trimestre  
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Alumnado de materia 
pendente  

Optamos por recomendar pautas xerais para 1º da ESO que decidirán os mestres que lle poidan tocar. Entre as nosas 
recomendacións están as seguintes:   
- Continuar profundizando nos procesos de comprensión e expresión orais e escritas xa que a lingua é clave 
para o desenvolvemento de tódalas materias. 
- A lectura de libros durante o verán e realización de actividades escritas como diarios, pasatempos de xornais 
ou cadernos de repaso de vacacións  
- Propiciar a realización de actividades de compra durante o verán para manexar cálculos matemáticos. 
- No inicio do curso facer un repaso xeral dos criterios mínimos de 6º na área de matemáticas que se aportan 
no presente documento  
- Facilitar o reforzo educativo no 1º curso da ESO a aqueles nenos/as que promocionen con algunha materia 
suspensa  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)   

Actividades   

- Repaso  de contidos dos anteriores trimestres mediante o envío de fichas por correo electrónico.  
- Recuperación de actividades do 1º e 2º trimestre mediante videotitoriais pendurados no blogue, 
repaso de contidos con actividades interactivas presentes no blogue, emprego dalgunhas aulas virtuais de 
diferentes editoriais...  
- Práctica da lectura para mellorar a comprensión, ortografía e velocidade lectora con libros online 
postos nas diferentes plataformas dos 3 titores: canle de Face, blogues de aula, aulas virtuais e libros 
virtuais abertos pola editorial Santillana para que o alumnado puidera ler nas súas casas.  
- En ausencia de Internet -por non dispoñer da WIFI gratuita do Concello- propúxose a opción de ler 
algúns dos libros que tiveran nas súas casas  
- Reforzo con actividades relacionadas coa vida cotiá, con fichas ou co libro, podendo engadir algún 
concepto a maiores que teña que ver co explicado, practicado e/ou realizado ao longo do curso pasado ou 
os 2 trimestres anteriores  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade)  

A metodoloxía a seguir foi a seguinte:  
ALUMNADO CON CONEXIÓN:  
- Remitir por ABALAR, Remind, blogue ou correo electrónico as actividades a realizar, ben presentes no 
blogue de aula, nas aulas virtuais ás que se facilitou o acceso, os libros... Remitir as correccións, erros, 
resolución de dúbidas ou posibles melloras a través dalgunha das canles anteriores.   
ALUMNADO SEN CONEXIÓN:  
- En primeiro lugar informarse de quen non dispoñía de medios informáticos para acceder aos contidos 
online e tentar facilitarlle desde o centro equipos informáticos para dita labor.  
- En segundo lugar, facilitarlle as instruccións para acceder á WIFI gratuita do concello de Salvaterra, 
presente no núcleo urbán e nalgunhas parroquias limítrofes.  
- Para realizar o anterior, optouse por comunicarllo ás familias a través da aplicación ABALAR do 
centro, o correo electrónico e, no seu defecto, vía chamada telefónica.  
...  
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Materiais e recursos  
- Páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipinfantefelipe/  
- Blogues de aula aos cales se pode acceder desde a propia web coma, por exemplo: 
https://josevilareducacion.blogspot.com/  

 - Blogues dos especialistas: Poden accederse desde o blogue anterior  
- Páxina de Facebook: https://www.facebook.com/recursosparaeducacion/  
- Libros de aula. Ao alumnado que os deixara na aula fóronlle entregados nas súas casas coa colaboración  
do concellode Salvaterra 
- Fichas de páxinas web  
- Aplicacións como Remind...  
- Aulas virtuais de editoriais das que se lle facilitou a clave ao alumnado  
- Libros de lectura online de Santillana con claves facilitadas aos alumnos/as: 
http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login  

  
  

 4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e ás 
familias  

O procedemento que se emprega para informar ao alumnado do noso nivel é a través da aplicación ABALAR 
do centro ou a través de correo electrónico no seu defecto.  

Publicidade   
Publicación obrigatoria na páxina web do centro:  
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipinfantefelipe/  
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