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 1. Criterios de Avaliación, Estándares de aprendizaxe    e competencias imprescindibles 

LINGUA CASTELÁ 

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

respectando o turno de palabra e a intervención dos  demáis. Estándar de aprendizaxe 

L.CB1.1.1 Expresa de forma global ideas, opinións e sentimentos con certa claridade. 

Competencias Clave CCL CAA CSC 

Criterio de avaliación B1.7 Reproducir textos adecuados aos seus gustos e 

intereses.  

Estándar de aprendizaxe LCB1.7.1 Reproduce de memoria textos literarios, non literarios e 

propios, sinxelos ou breves acomodados aos seus gustos e intereses. CCL CAA CCEC 

 

Criterio de avaliación B2.1. Ler en voz alta ou en silencio diferentes textos. Estándar de 

aprendizaxe LCB2.1.1 Le en voz alta sen dificultade diferentes tipos de texto, apropiados á súa 

idade. CCL 

 

Criterio de avaliación B2.2 Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade. 

Estándar de aprendizaxe LCB2.2.1 Resume respondendo preguntas e reflectindo  ideas principais 

a textos de diversa tipoloxía . CCL CAA 

 

Criterio de avaliación B3.1 Producir textos siguedo un modelo con diferentes intencións 

comunicativas, cohesivas de manera elemental; aplicando as regras ortográficas de nivel e 

coidando a presentación. 



 

Estándar de aprendizaxe LCB3.1.3 Reproduce textos dictados sinxelos. CCL CAA  CCEC 

Estándar de aprendizaxe LCB3.1.4 Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: 

evitando riscar, inclinación de líneas, etc. CCL CAA CCEC 

 

Criterio de avaliación B4.1 Aplicar os coñecementos básicos sobre a estructura da lingua, 

gramática (sustantivo e adxetivo), o vocabulario, así como as regras de ortografía traballadas ( Uso 

maiúsculas, m antes de b, c-z,gue, gui, r-rr,br-bl. 

Estándar de aprendizaxe LCB4.1.1 Recoñece e identifica as categorías gramáticales: presente, 
pasado e futuro ao producir textos orais. CCL 

Estándar de aprendizaxe LCB4.1.2 Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e 

futuro ao producir textos orais. CCL 

 

LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación B.1.3 Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou 

do ámbito académico . 

Estándar de aprendizaxe LGB1.3.1 Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di 

o interloclutor e intervindo adecuadamente. CLL CSC 

 

Criterio de avaliación B1.5 Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen 

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

Estándar de aprendizaxe LGB1.5 Participación e cooperación nas siituacións comunicativas , con 

respecto das normas que rexen a interacción oral (petición de quendas, mantemento do tema, 

respeto das opinión das demais persoas) CCL CSC CCEC CAA 

Criterio de avaliación B2.1Comprende información explícita en textos sinxelos . 

  



 

Estándar de aprendizaxe LGB2.1.1Comprende a información relevante de textos sinxelos 

rocedentes dos mecdios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. CCL CD CSC 

 

Criterio de avaliación B2.6 Ler en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego, adaptados á 

súa idade e aos seus intereses. 

Estándar de aprendizaxe LGB2.6.2Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade. CCL 

Estándar de aprendizaxe LGB2.6.3Le textos, adaptados e próximos a súa experiencia, en silencio, 

sen dificultade. CCL CSC 

 

Criterio de avaliación B3.2 Producir textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, 

describir e resumir, informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan 

característicos dos medios de comunicación. 

Estándar de aprendizaxe LGB3.2.1 Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 

académica, imitando modelos: cartas, mensaxes curtas e avisos. CCL CAA CD 

 

Criterio de avaliación B3.4 Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e non verbal. 

Estándar de aprendizaxe LGB3.4.1 Elabora textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non 

verbal: carteis, anuncios. CCL CD CAA CSIEE 

 

Criterio de avaliación B3.7Coidar a presentación dos traballos escritos e valorar a lingua escrita 

como medio de comunicación e de expresión. 

Estándar de aprendizaxe LGB3.7.1 Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de 

presentación establecidas: Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de 

presentación traballadas: marxes, disposición no pápel, limpeza e calidade gráfica. CCL CSC CCEC 

  Criterio de avaliación B4.2 Aplicar , de forma xeral, as normas ortográficas básicas. 



 

Estándar de aprendizaxe LGB4.2.2 Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicandoas nas súas 

producccións escritas, con especial atención as maiúsculas.  CCL CSC CCEC 

 

Criterio de avaliación B4.3 Utilizar correctamente as regras de puntuación. 

 Estándar de aprendizaxe LGB4.3.1 Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación. CCL 

 

MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de  

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

Estándar de aprendizaxe MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do problema, pregunta realizada).  CMCT, CCL,CAA 

Estándar de aprendizaxe MTB1.1.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de 

problemas: revisa as operacións utilizadas, as unidades dos resultados. Comproba e 

interpreta as solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc. 

CMCT,CAA, CSIEE 

Criterio de avaliación B1.2. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados para a resolución de problemas. 

Estándar de aprendizaxe MTB1.2.1. Planifica o proceso de traballo con preguntas apropiadas: que 

quero descubrir?, que teño?, que busco?, como o podo facer?, non me equivoquei ao facelo?, a 

solución é idónea?  CMCT, CAA, CSIEE 

 

Criterio de avaliación B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados 

Estándar de aprendizaxe MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000.  CMCT, CCL 



 

Estándar de aprendizaxe MTB2.1.2. Aproxima números á decena, centena e millar.  CMCT 

 

Criterio de avaliación B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

Estándar de aprendizaxe MTB2.2.1. Realiza correctamente series tanto ascendentes coma 

descendentes. CMCT 

Estándar de aprendizaxe MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números 

naturais ata o 10.000. CMCT, CCL, CAA 

Estándar de aprendizaxe MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea números naturais, 

interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.  CMCT, CAA 

 

Criterio de avaliación B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de problemas. 

Estándar de aprendizaxe MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas 

para realizar cálculo mental. CMCT 

Estándar de aprendizaxe MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na 

resolución de problemas contextualizados.  CMCT, CAA 

Estándar de aprendizaxe MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa operación de división 

dunha cifra na resolución de problemas contextualizados e de xeito manipulativo CMCT, CAA 



Criterio de avaliación  
B2.4. Identificar, resolver problemas da vida cotiá,  

adecuados ao seu nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a 

utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas. 

Estándar de aprendizaxe MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento. CMCT, CAA 

Estándar de aprendizaxe MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto.  CSIEE, CMCT,CAA 

 

Criterio de avaliación B3.4. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, 

utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

Estándar de aprendizaxe MTB3.4.1. Resolve problemas da vida real utilizando as medidas temporais 

e as súas relación  CMCT 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

O MUNDO QUE NOS RODEA. O NOSO LUGAR NO UNIVERSO. A TERRA,  

UN PLANETA DIFERENTE. AS PAISAXES CAMBIAN 

B2.1.Recoñecer e situar os elementos principais do sistema  

solar: o Sol, os planetas e as súas características básicas empregando as TIC. (CMCCT) 



Criterio de avaliación  
Criterio de avaliación B2.2.Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo as súas 

características principais, movementos e consecuencias máis directas que producen na súa vida 

diaria e na contorna próxima. (CMCCT, CCL) 

Criterio de avaliación B2.3.Identificar as capas da Terra segundo a súa estrutura sexa interna ou 

externa. Explicar que é un volcán, que acontece no momento da erupción e algunhas medidas de 

actuación básicas para a prevención de danos.  (CMCCT, CSC) 

Criterio de avaliación B2.7.Identificar a atmosfera como escenario dos fenómenos 

meteorolóxicos, coñecer algúns destes fenómenos máis frecuentes na súa contorna e explicar, de 

maneira sinxela como se forman as nubes e as precipitación. (CMCCT, CCL) 

Criterio de avaliación B2.8. Identificar os aparatos de medida que se empregan para na recollida 

de datos. Recoller datos empregando as TIC, representar e interpretar gráficos sinxelos e 

comparalos coa información na web e prensa dixital ou escrita. (CMCCT, CCL) 

B2.14. Localizar nun mapa os principais elementos da paisaxe: 

unidades de relevo e ríos máis importantes da comunidade autónoma e coñecer algunha 

característica relevante de cada un deles. (CMCCT, CCL, CSC) 

Criterio de avaliación B2.15. Explicar a importancia e as consecuencias da intervención humana no 

medio próximo valorando a necesidade dun desenvolvemento sostible. (CMCCT, CCL, CSC) 



Criterio de avaliación  
CIENCIAS DA NATUREZA 

O SER HUMANO E A SAÚDE 

Criterio de avaliación B2.2. Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o 

desenvolvemento persoal de determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 

descanso deseñando protocolos para a súa prevención. (CSC, CMCCT) 

Criterio de avaliación B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade. (CMCCT) 



 

OS SERES VIVOS. UN MUNDO DE ANIMAIS E PLANTAS 

Criterio de avaliación B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais e plantas do seu 

contorno próximo, recoñecer as súas características principais e buscar información en fontes 

variadas. (CSIEE, CMCCT)  

Criterio de avaliación B3.2. Observar e rexistrar de forma cooperativa, algún proceso asociado ao 

ciclo vital dun ser vivo, no seu medio ou na aula. Comunicar de xeito oral e escrito os resultados, 

empregando soportes textuais variados. (CMCCT, CCL) 

MATERIA E ENERXÍA 

Criterio de avaliación B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos recursos naturais 

e consecuencias dun uso inadecuado facendo fincapé no aforro enerxético e no impacto 

medioambiental. (CSC, CMCCT) 

Criterio de avaliación B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para recoñecer 

os cambios de estado da auga (CSC, CMCCT) 

VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

Criterio de avaliación B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a tomando decisións meditadas 

e responsables, baseadas nun bo autoconcepto. 

VSCB1.1.1. Reflexiona sobre os trazos característicos da súa personalidade e verbaliza as 

conclusións. CSC, CSIEE 

VSCB1.1.2. Expresa a percepción da súa propia identidade, integrando a representación 

que fai dun mesmo ou dela mesma e a imaxe que expresan os demais. CSC, CCL 



 

Criterio de avaliación B1.2. Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na 

dignidade persoal 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais persoas. 

CSC, CCL, CSIEE 

Criterio de avaliación B1.3. Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de forma 

positiva. 

VSCB1.3.1 Aplica o autocontrol á toma de decisión.  CSC, CSIEE 

VSCB1.3.2. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións e das demais 

persoas. CSC, CSIEE 

VSCB1.3.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das 

demais nas actividades cooperativas. CSC,CSIEE, CCL 

Criterio de avaliación 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 esforzó individual e colectivo para a consecución 

de obxectivos. CSC, CSIEE 

VSCB1.4.2.Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. CSC, CSIEE 

VSCB1.4.3. Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas con axuda dunha 

persoa adulta. CSC,CAA, CSIEE 

Criterio de avaliación 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. Emprega algunha estratexia para facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. CSC, 

CSIEE 



 

Criterio de avaliación 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. CSIEE, CSC 

Criterio de avaliación B1.7. Propoñerse desafíos e levalos a cabo mediante unha toma de decisión 

persoal, meditada e responsable, desenvolvendo un bo sentido do compromiso respecto a un 

mesmo e ás demais persoas. 

VSCB1.7.1.Reflexiona, respondendo preguntas, as consecuencias das súas acción. CSC,CCL, CSIEE 

VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto cara aos demais en 3ituación formais e informais da 

interacción social. CSC, CSIEE 

Criterio de avaliación B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 

coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, sentimentos e emocións. CCL, CSC, CSIEE 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e non verbal, en 

consonancia cos sentimentos. CCL, CSC 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais. 

CCL, CAA, CSIEE 
 
VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos.  CCL, CSC 

Criterio de avaliación B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con 

empatía. 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación desde o punto de vista da persoa 

que fala. CCL, CSC 

VSCB2.2.2. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas 

outras persoas. CAA, CSIEE, CSC, CCL 



 

Criterio de avaliación B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas cunha maneira de falar adecuada 

aos interlocutores e ao contexto, tendo en conta os factores que inhiben a comunicación para 

superar barreiras e os que permiten lograr proximidade. 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación. CCL,CSC 

VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores. CCL, CSC 

Criterio de avaliación B2.4. Empregar a aserción.  

VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias  ideas. CCL, CSC, CSIEE 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. CCL, CSC 

Criterio de avaliación B2.5. Dialogar creando pensamentos compartidos con outras persoas para 

atopar o mellor argumento. 

VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda dunha persoa adulta, diferentes ideas e opinións para atopar os 

seus aspectos comúns. CAA, CCL, CSC 

Criterio de avaliación B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades 

sociais. 

VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. CSC 

VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades que contribúen á cohesión dos grupos sociais aos 

que pertence.  CSC,CSIEE 

Criterio de avaliación B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais.  CSC 

VSCB2.7.2. Recoñece, e identifica as calidades doutras persoas.  CSC 

Criterio de avaliación B3.2 Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 

amosando condutas solidarias. 

VSCB3.2.1 Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. CAA, CSIEE, CSC 

VSCB3.2.2. Practica as estratexias de axuda entre iguais.  CSIEE, CAA, CSC 



 

VSCB3.2.4. Respecta as regras durante o traballo en equipo.  CSC 

Criterio de avaliación B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade 

educativa. 

VSCB3.3.1. Participa na elaboración das normas da aula.  CSC, CSIEE 

VSCB3.3.2. Respecta as normas do centro escolar.  CSC 

Comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCT)    Competencia dixital (CD)  Aprender a aprender (CAA)  

Competencias sociais e cívicas (CSC)   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

(CSIEE)   Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Mediante a observacion de todo tipo de documentos tanto gráficos, como de 

audio ou de imaxen aportados polas familias, e o  grado de implicación nas actividades de tipo 

interactivo. 

Instrumentos: Cadernos de rexistro das actividades aportadas polas familias. 

Cualificación final 

Terase en conta a media das avaliacións anteriores con tendencia á alza, en base ao traballo e 

intereses; manifestados na entrega e calidade  das tareas presentadas no terceiro trimestre. 

 



 

Alumnado con materias pendientes 

Criterios de avaliación: 

Ao tratarse dunha avaliación continua será favorable a adquirir os estándares mínimos e as 

competencias claves de tercer curso de educación primaria. 

Para aqueless alumnos que non superasen algunha das areas, prepararase material específico 

axustado á suas necesidades, sempre que non implique a permanencia udn n máis neste nivel. 

 

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

ampliación) 

Actividades 

Actividades dirixidas a reforzar o traballo realizado durante o primer e segundo trimestre, 

mediante o uso de videos didáctivos, fichas interactivas, música, proxectos interdisciplinares, libros 

de lectura colectiva, videoconferencias, autocorrecciones dirixidas... 

Metodoloxía (alumnado con conectividad y sin conectividad) 

Unha vezcoñecidas as necesidades do alumnado para establecer contacto, adoptamos medidas 

necesarias para dar solucións ás familias tales como: 

• Informar sobre servicio de wifi gratuito por parte do Concello 

• Abalar (App) 

• Blogue de 3º 

• Correo electrónico 

• Cisco Webex 



 

• Páxina web do centro. 

• Contacto telefónico, Whatsapp mediante lista de difusión ou  grupo de aula. 
 

Materiais e recursos 

• Páxina web do centro: https: ww.w.edu.xunta.gal/centros/ceip.infante.felipe/ 

• Libro de lectura colectiva: “ La niña Invisible” 

• Cadernos traballo de Lengua.  

• Fichas interacivas “aula Pt” 

• Libros de texto Anaya,  

• Música infantil en galego,  

• “Radio Picariña”, 

• Programación da TVG2 “ O sabedoiro”. 

• Libro do alumno; Matemáticas, Santillana “Saber Hacer”. 

• Vídeos de cancións e xogos interactivos para repaso de tablas de multiplicar,  

Happy Learning e outros similares… 

• https://youtu.be/7sr8Fkkr7TQ Cuento de valores “La corneja y la jarra” 

• https://youtu.be/fdMKi64AKYs Corto sobre bullying “No juegues conmigo” 

• https://youtu.be/omZkxy3wU1c Canción sobre bullying “Se buscan valientes”. 

• https://drive.google.com/file/d/1IRBMsfQWdR_bft_I9Lud4S_uSeDqETd/view 

? usp=sharing  

• Lectura “El príncipe feliz” 



 

• https://youtu.be/7yX-U2mS1HA  https://youtu.be/Td1-zKOrrjI 

• https://youtu.be/8RXGHGeGHPo   

• https://youtu.be/hJXhfWUIYj  

• https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/  

 4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 

Páxina web do centro, App Abalar móbil, blogue de terceiro, lista de difusión de whatsapp, vía 

telefónica. 

Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. https: 

www.edu.xunta.gal/centros/ceip.infante.felipe/ 
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https://youtu.be/hJXhfWUIYj
https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/
https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip.infante.felipe/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceip.infante.felipe/

	ÍNDICE
	1. Criterios de Avaliación, Estándares de aprendizaxe    e competencias imprescindibles
	LINGUA CASTELÁ
	Competencias Clave CCL CAA CSC
	LINGUA GALEGA
	MATEMÁTICAS

	CIENCIAS SOCIAIS
	UN PLANETA DIFERENTE. AS PAISAXES CAMBIAN

	CIENCIAS DA NATUREZA
	O SER HUMANO E A SAÚDE
	OS SERES VIVOS. UN MUNDO DE ANIMAIS E PLANTAS
	MATERIA E ENERXÍA

	VALORES CÍVICOS E SOCIAIS

	2. Avaliación e cualificación
	Avaliación
	Cualificación final

	3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación)
	Actividades
	Metodoloxía (alumnado con conectividad y sin conectividad)
	Materiais e recursos

	4. Información e publicidade
	Información ao alumnado e ás familias
	Publicidade


