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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 as 
normas da comunicación: quenda de palabra, escoitar. 

 

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

LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, 
participacion respectuosa. 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situacións. 

LCB1.3.1. Participa activamente con coherencia en diversas situacións de comunicación: 
diálogos, exposicións orais... 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais sinxelos 
LCB1.5.1. Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual, do 
ámbito escolar e social, identifica o tema e as ideas principais. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

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

LCB2.1.1. Le en silencio e en  voz alta, sen dificultade, e con certa expresividade  diferentes 
tipos de textos apropiados á súa idade. 

 

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

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo a estrutura e 
destacando as ideas principais. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións comunicativas,  aplicando 
as regras ortográficas e  coidando a caligrafía, orde e  presentación. 

LCB3.1.1. Escribe en diferentes soportes, textos sinxelos do ámbito escolar e social,  atendendo a forma 
da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intenciòn comunicativa 
(informativos, literiarios...) diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, receitas... 

LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas utilizando elementos de cohesión basicos e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas básicas. 

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. 

LCB4.1.1. Coñecer e recoñecer as categorías gramaticais pola súa función na lingua:  

 
LCB4.1.2. Diferenza familias de palabras. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e información. 
LCB5.1.1. Valora de forma global, as características fundamentais de textos literarios narrativos, 
poéticos e dramáticos. 

B5.5 Reproducir textos literarios breves e sinxelos adaptados a súa idade. LCB5.5.1. Memoriza e reproduce sinxetos textos orais adecuados a súa idade: cancións, poemas. 



 
 

   
   

Adaptación  da Programación CEIP PLURILINGÜE LABACA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

 

LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

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. 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas exposicións, narracións...) presentando 
coherentemente a secuencia de ideas, feitos, vivencias e as súas opinions e preferencias. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

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

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos propios de situación cotiás e dos medios de 
comunicación social. 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto (narrativo, descritivo, expositivo) adecuado á súa 
idade. 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en galego, adaptados aos seus intereses. 
LGB2.6.2. Le textos en voz alta sen dificultade e coa velocidade adecuada. 

LGB2.6.3. Le textos, adaptados a súa idade e aos seus intereses, en silencio, sen dificultade. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

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… 

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 xerais e de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como construir correctamente as 
oracions desde  o punto de vista sintactico, nas producions orais e escritas. 

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

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

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. 

LINGUA GALEGA 
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MATEMÁTICAS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1.PROCESOS, METODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 
cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.1 Reflexiona sobre o proceso de resolucón de problemas. 

MTB1.2.2. Utiliza estratexias e procesos  de razoamento na resolución de problemas. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2.1.Ler,escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados,distintos tiposde números 
(romanos,naturais,fraccións e decimais ata as centésimas) 

MTB2.1.2. Le,escribe e ordena en textos numéricos e da  vida cotiá,números (naturais, fraccións e 
decimais ata as centésimas), utilizando razoamentapropiadose interpretando o valor de posición de 
cada unha das cifras. 

 

B2.3. .Operar cos números ten do en conta a xerarquía nas operacións,aplicando as súas 
propiedades,as estratexias persoais e os diferentes procede mentos que se utilizan 

MTB2.3.1.Aplicaaspropie- dadesdasoperaciónse as relaciónsentreelas. 

MTB2.3.3.Realizaopera- ciónsconnúmerosdecimais naresoluciónde problemas 

B2.5.Identificar,resolver problemas da vida cotiá,adecua- dos ao seu nivel. 

MTB2.5.1.Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando 

estratexias de razoamento 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

B3.2.Operar con diferentes medidas. 

MTB3.2.1.Sumaeresta medidasdelonxitude,capa- cidadeemasaenformasim- pledandooresultado nauni- 
dadedeterminadadeante- mán. 

MTB3.2.3.Comparaeordena medidasdunhamesmamag- nitude. 

BLOQUE 4. XEOMETRIA 

B4.1.Coñecer asfigurasplanas; cadrado,rectángulo,romboide, triángulo,trapecioerombo. 
MTB4.1.1.Clasifica triángulos atendendo aos seus la dos e aos seus ángulos, identificando as relacións 
entre os seus lados e angulos. 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

B5.1.Recoller erexistrar unha informacióncuantificable, utili- zando algúnsrecursossinxelos 
derepresentación gráfica:tábo- asde datos,bloquesde barras, diagramaslineais…comunican- 
doainformación. 

MTB5.1.1.Identificadatos cualitativosecuantitativosen situaciónsfamiliares. 
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CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1.CONTIDOS COMÚNS 

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. 

CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa. 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

B2.5.Explicar que é o tempo atmosférico, coñecer os instrumentos de medida, o seu uso, 
realizar medicións e interpretacións de gráficos a través dos datos recollidos nunha estación 
meteorolóxica de cara a facer unha predición do tempo atmosférico para un período de tempo 
determinado e a comunicación deste empregando mapas do tempo. 

CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de medida que se utilizan para 
a recollida de datos atmosféricos clasificándoos segundo a función e información que proporcionan e 
fai medicións, interpretacións de datos e predicións do tempo atmosférico. 

 

 
 

 

BLOQUE 3.  

B3.5.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e calculalos a partires dos 
datos de poboación. 

CSB3.5.1. Comprende os principais conceptos demográficos. 

 

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico estudado e certos acontecementos 
desas épocas que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia 

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as distintas idades aos feitos que 
marcan o seu inicio e final. 

B4.4.Identificar e localizar no tempo os procesos e acontecementos históricos e culturais máis 
relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva global da súa evolución . 

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo os feitos fundamentais da prehistoria e historia de España e 
describe as principais características de cada unha delas. 

 
CSB4.4.3.Explica a diferenza dos dous períodos nos que se divide a Prehistoria e describe as 
características básicas das formas de vida nestas dúas épocas. 

CSB4.4.4.Data a Idade Antiga e describe as características básicas da vida naquel tempo, en 

especial as referidas á romanización. 

CSB4.4.4.Data a Idade Antiga e describe as características básicas da vida naquel tempo, en especial as 

referidas á romanización. 
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CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1.INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou problemas que ocorren no seu contorno por medio 
da observación e obter unha información 

CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos bloques de contidos. 

 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis importantes para o seu 
funcionamento 

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do 
organismo. 

 CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co medio e as formas de coidalos. 

 
 

 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

B3.2. Planificar, observar e comparar, empregando os instrumentos e o material necesarios e 
rexistrar de forma cooperativa, algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser vivo contrastando 
os rexistros propios e os dos compañeiros con información doutras fontes. Comunicar de xeito 
oral e escrito os resultados, empregando soportes textuais variados. 

CNB3.2.1.Coñece e explica as funcións de relación,reprodución e alimentación. 

 

 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos recursos naturais e consecuencias 
do seu uso inadecuado facendo fincapé no aforro enerxético e no impacto medioambiental. 

CNB4.1.1. Identifica e coñece a intervención da enerxía nos cambios da vida cotiá. 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para recoñecer os cambios de 
certos corpos diante da luz e os efectos de forzas coñecidas no movemento dos corpos. 

CNB4.2.1. Investiga e explica o comportamento de certos corpos diante da luz. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

B1.3. Identificar determinados/as artistas e amosar interese por coñecer as formas de 
expresión das súas obras máis representativas. 

EPB1.3.2. Procura información sobre artistas plásticos/as da propia cultura ou alleos, en relación coas 
características da súa obra. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se utilizan nas producións 
artísticas. 

EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, cores, texturas e materiais. 

EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. para os debuxos usando liñas grosas, finas, 
sombras, manchas etc. 

B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os espazos, 
EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as indicacións establecidas, 
e crea hábitos de traballo. 
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LINGUA INGLESA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1.COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos 

orais moi breves con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso cotiá 

con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos presentes nas 

situacións comunicativas e conectados cos propios intereses e coas propias 

experiencias,articulados con claridade e lentamente, transmitidos de viva voz 

ou por a través de recursos multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

 

. PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de textos orais, con estruturas 
coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios audiovisuais ou da Internet adecuados a súa 
idade. 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en textos orais 
(contos, cancións e conversas) sobre temas familiares ou do seu interese e expresados con claridade e 
que conten con apoio visual. 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais de 

comunicación que requiran un intercambio directo de información en áreas 

de necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha pronuncia axeitada 

e empregando as convencións propias do proceso comunicativo.  

 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás. 

. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis 

importantes en textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de 

forma oral e de interese para o alumnado, e conte con apoio visual en soporte 

papel ou dixital. 

 

. PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente de 
forma oral 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual, acorde a 
súa idade procedente dos medios de comunicación adaptados a súa competencia lingüística. 

 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

.  

B4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, nun 

rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións 
PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas previamente de 
forma oral 
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ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da 

súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

familiares e predicibles. 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 

 
PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

B5.4. Obter e dar información persoal, sobre o seu contorno máis inmediato 

en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

 

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe cotiás en distintos 
contextos 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

- Observación do traballo diario do alumno/a. 
- Revisión de tarefas 

 

Instrumentos: 

- Listaxes de control 
- Portfolio do alumno/a 
- Follas de observación 

 

Cualificación final 

A avaliación terá en conta o progreso global do alumnado no conxunto das áreas. 

Terá carácter continuo e global, diagnóstico e formativo. Realizará unha 

avaliación continua dos dous primeiros trimestres, tendo en conta o grao de 

desenvolvemento das competencias clave de cada alumno/a ata o momento da 

declaración do estado de alarma. A partir de aí, soamente se computará o 

resultado da avaliación en positivo. O alumnado nunca se verá prexudicado  polas 

dificultades derivadas da ensinanza a distancia. 

. 

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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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Na medida do posible deseñarán actividades globalizadoras e 

interdisciplinares, debidamente titorizadas, promovendo o traballo 

colaborativo entre os equipos docentes das distintas áreas. 

Actividades tipo: 

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

- Lecturas comprensivas en distintos formatos. 

-  Escritura pautada de historias, poemas, instrucións, receitas, notas,  

cartas, folletos 

- Actividades interactivas a través da Internet. 

- Actividades de búsqueda e selección de información  a través da rede 

- Elaboración de Lapbooks 

- 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 correo 

electrónico das familias. 

- Uso de  Cisco Webex Meetings, para videochamadas  grupais ( 8 

alumnos por grupo) 

- 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 

 

Alumnado sen conectividade: 

- As actividades faranse chegar ao alumnado a través do Concello da 

Coruña. Coa súa campaña “Ninguén atrás”,  para cubrir as 

necesidades educativas dos e das escolares con dificultades de acceso 
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aos recursos dixitais, faralle 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 Anaya 
- Libros de texto da editorial Oxford, a través da plataforma 

Blinklearning 
- Fichas de traballo elaboradas ou compiladas pola mestra. 
- Cadernos de traballo persoal do alumnado 
- Outros recursos na rede 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias coa publicación deste documento na páxina web do 
centro 

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


