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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

LENGUA CASTELLANA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

B1.1.Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 

LCB1.1.1. Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa 
claridade. 
LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, 
respecto da opinión dos e das demais. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio diferentes textos. 

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

LCB2.1.2. Le en silencio textos sinxelos próximos á súa experiencia. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e valorar a 
lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a ortografía correcta e 
como gozo persoal. 

LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, textos 
de diversa tipoloxía textual. 
LCB2.2.2. Distingue en textos do ámbito escolar e social e de forma xeral, entre as 
diversas tipoloxías atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos). 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras ortográficas 
de nivel e coidando a presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios da 
vida cotiá, do ámbito escolar e social, utilizando elementos de cohesión básicos: 
noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, receitas, 
instrucións, normas…. 

LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do nivel. 

LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 
inclinación de liñas etc. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significad das 
palabras e campos semánticos), así como as regras de ortografía para 
favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Valorar os textos literarios como fonte de lecer e información. 
LCB5.1.1. Valora e recoñece de forma global, distintos textos literarios sinxelos, 
como fonte de lecer e de información. 
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LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

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

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 
intervindo adecuadamente. 
LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos (explicacións, breves exposicións, 
narracións curtas...) presentando as ideas cunha coherencia lineal elemental e responde 
preguntas aclaratorias elementais sobre o seu contido. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos 
sinxelos de soportes variados 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de situacións cotiás. 
LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo). 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego, adaptados á súa idade 
e aos seus intereses. 

LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade. 
LGB2.6.3. Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, en silencio, sen dificultade. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

B3.2. Producir 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… 
LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos) seguindo un guión 
establecido. 
LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando algúns elementos de cohesión. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 
B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas, 
con especial atención ás maiúsculas. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe elemental 
nas producións orais e escritas. 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións. 

LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.2. Ler textos e obras en galego adaptadas á idade e en diferentes soportes. 
LGB5.2.1. Le en silencio e en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes 
soportes. 
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MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1.PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, 
contexto do problema, pregunta realizada) 
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 

BLOQUE 2.  NÚMEROS 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados. 
MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000 

MTB2.1.2. Aproxima números á decena, centena e millar. 

B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, 
incluído o cálculo mental, en situación de resolución de problemas. 

 MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para realizar cálculo 
mental 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na resolución de 
problemas contextualizados. 
MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa operación de división dunha cifra na resolución de 
problemas contextualizados. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

B3.4. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, utilizándoas para 
resolver problemas da vida diaria 

MTB3.4.1. Resolve problemas da vida real utilizando as medidas temporais e as súas relacións 

B3.5. Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión Europea 

MTB3.5.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes 
do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en 
situación reais como figuradas. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

B4.1. Identificar figuras planas e corpos xeométricos, nomeando e recoñecendo os 
seus elementos básicos (lados, vértices, caras, arestas e ángulos) 

MTB4.1.1. Coñece e identifica os elementos básicos dos corpos xeométricos (lado, ángulo e 
vértice). 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos 
relativos ao contorno inmediato. 

MTB5.1.1. Recolle e clasifica datos de situacións do seu contorno, utilizándoos para construír 
táboas ou gráficas. 

 MTB5.1.2. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación. 
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CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1.3.Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a comprender textos 
sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico. 

CSB1.3.1.Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de 
carácter social, xeográfico e histórico 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

B2.1.Recoñecer e situar os elementos principais do sistema solar: o Sol, os 
planetas e as súas características básicas empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os 
planetas e recoñece algunha das súas características básicas empregando as TIC 

B2.2.Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo as súas 
características principais, movementos e consecuencias 

CSB2 2.1.Describe de forma sinxela os movementos terrestres, o eixe do xiro e os 
polos xeográficos. 

B2.13. Explicar que é unha paisaxe, os seus elementos básicos e recoñecer 
os distintos tipos de paisaxes de Galicia. 

CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece as diferentes 
tipos de paisaxe básicas na comunidade autónoma. 

BLOQUE 3.  

B3.1.Expoñer e explicar a organización social, política e territorial da contorna 
próxima a través da interpretación dun mapa mental. 

CSB3.1.1.Describe a estrutura básica da organización social, política e territorial da 
contorna próxima 

CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

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 

CNB2.2.2. Recoñece algúns factores causantes das enfermidades máis habituais 
(caries, catarros, gripe e obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade. 
CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función dos nutrientes principais 

CNB2.3.2. Diferencia entre dieta equilibrada e non equilibrada e elabora un menú 
saudable. 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

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. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica 
animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio científico 
CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características das plantas do seu 
contorno e clasifícaas con criterio científico 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

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 

CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus usos e a súa intervención na 
vida cotiá. 
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

B1.4. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.4.2.Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 

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

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. 
VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais. 

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

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática 
transformando o conflito en oportunidade, coñecendo e empregando as fases 
da mediación e usando a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos, coa axuda dunha persoa adulta, de modo 
construtivo. 

VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos e 
intencións nas relacións interpersoais. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

B1.1 Describir as características dos elementos presentes no contexto e as 
sensacións que as obras artísticas provocan. 

EPB1.1.2. Describe as características dos feitos artísticos e as sensacións que as 
obras provocan. e expresa as súas apreciacións persoais cun criterio artístico. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final. 

EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas 
técnicas e actividades manipulativas. 
EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, acuarelas 
etc.) para a composición de obras. 

B2.2. Coidar o material e os espazos e utilizalos adecuadamente. EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación do traballo diario do alumno/a. 
- Revisión de tarefas 
- Autoavaliación dos alumnos/as 

 

Instrumentos: 
- Listaxes de control 
- Portfolio do alumno/a 
- Escalas de observación 
- Dianas de autoavaliación 

 

Cualificación final 

Daráselle prioridade á avaliación, atendendo ao seu carácter continuo e global, 
diagnóstico e formativo, a partir das avaliacións anteriores e as actividades 
desenvolvidas durante este período, sempre que iso favoreza ao alumno ou á 
alumna. En ningún caso, o alumnado poderá verse prexudicado polas dificultades 
derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre. 
 
Por iso, a cualificación da 3ª avaliación e da ordinaria será o resultado da media  
aritmética obtida das cualificacións  das dúas primeiras avaliacións, e 
poderá engadir ata un máximo dun punto en función das actividades realizadas 
no 3º trimestre. 

Alumnado con 
materias 

pendentes 

Elaborarase un Plan específico de recuperación, onde se farán constar, entre 
outras, as dificultades detectadas nos contidos e competencias, a metodoloxía e  
as actividades e materiais de apoio recomendados 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Na medida do posible deseñaranse actividades globalizadoras e 
interdisciplinares, debidamente titorizadas, promovendo o traballo colaborativo 
entre os equipos docentes das distintas áreas. 
Actividades tipo: 

- Fichas de repaso  e ampliación imprimibles ou para realizar no 
caderno de traballo. 

- Lecturas comprensivas en distintos formatos  e escritura pautada de 
poemas, instrucións, receitas, notas, refráns, cartas, folletos… 

- Actividades interactivas a través da Internet. 
- Xogos didácticos interactivos. 
- Actividades de búsqueda e selección de información a través da rede. 
- Retos. 
- Visionado de vídeos. 

Metodoloxía 

Tomaremos como principio fundamental o modelo de ensinanza adaptativa, 
que require  dunha diversidade de estratexias metodolóxicas e un grao 
elevado de plasticidade que permita “adaptarse” ás necesidades educativas 
de cada alumno e alumna, sobre todo no contexto actual. 
 
Alumnado con conectividade: 

- As actividades faranse chegar ao alumnado a través do blog da aula 
diariamente (http://auladeprimeirolabaca.blogspot.com/) que está 
enlazado na páxina web do centro. 

- Semanalmente, usaremos Cisco Webex Meetings, para 
videochamadas  grupais. 

- O seguemento dos alumnos e alumnas farase a través do correo 
electrónico corporativo, ao que as familias se encargarán de enviar  as 
tarefas solicitadas polas mestras. 

- As comunicacións cos pais, nais e titores legais farase a través do 
correo electrónico, podendo empregar  AbalarMóbil para outro tipo de 
avisos. 

 
Alumnado sen conectividade: 

- As actividades faranse chegar ao alumnado a través do Concello da 
Coruña. Para cubrir as necesidades educativas dos e das escolares 
con dificultades de acceso aos recursos dixitais, o Concello faralles 
chegar os materiais impresos facilitados polas mestras ao seu 
domicilio particular. 

- O seguemento dos alumnos e alumnas e as comunicacións coas 
familias faranse a través do teléfono particular coa titora. 

 

Materiais e recursos 

- Libros de texto dixitais da editorial Santillana 
- Fichas de traballo elaboradas ou compiladas polas mestras 
- Caderno de traballo persoal do alumnado 
- Biblioteca propia 

- Outros recursos na rede 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As familias recibirán este documento  a través do correo electrónico e tamén 
se lles informará da súa publicación na páxina web do centro. 

Publicidade  A partir do 12 de maio publicarase na páxina web do centro 


