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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
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, organizar o discurso, escoitar e incorporar as 
intervencións dos e daws demais. 

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de formalidade e a 
finalidade (académica, social e lúdica). 
LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. 
LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas participación 
respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de persoa moderadora e certas 
normas de cortesía. 

B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas principais e 
secundarias e identificar ideas ou valores non explícitos. LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. 

B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais imitando modelos. 
LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando modelos e 
axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a 
súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura como medio 
para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta. 

LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).

B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra.

 
LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter datos e 
información para realizar traballos individuais ou en grupo.

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, respectando a 
súa estrutura e aplicando as regras ortográficas coidando a caligrafía, orde e presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do ámbito escolar e 
social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, folletos informativos e literarios, 
narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas, 
solicitudes, …. 

B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua, explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética.  LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. 

B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo eficiente e responsable 
para presentar as súas producións. 

LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, 
presentar os textos e buscar información, crear táboas e gráficas.

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e significado das palabras e campos semánticos), así 
coma as regras de ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz.

LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras ou oracións.

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e nomes: clasificación 
e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións. 
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LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e 
escrita. 
LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e información e 
considerala como un medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal de máxima importancia. 

LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e 
dramáticos. 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, 
refráns ou adiviñas. LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas 

B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou en verso, con sentido 
estético e creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións, e fragmentos teatrais. 

LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas 
ou modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas producións. 

B5.5. Participar con interese en dramatizacións de textos literarios adaptados á idade e de 
producións propias ou dos compañeiros, utilizando adecuadamente os recursos básicos dos 
intercambios orais e da técnica teatral. 

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios apropiados ou 
adecuados á súa idade e de textos de produción propia. 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender textos orais diversos, procedentes da radio, da televisión ou da 
internet, interpretando as intencións explícitas así como as intencións, opinións e 
valores non explícitos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, procedente da radio, 
da televisión ou de internet, identificando o tema e elaborando un resumo. 
LGB1.1.2. Comprende o significado  dun texto oral, distinguindo a información da opinión. 

B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito 
académico. 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo coas propostas propias.

B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas.  LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada 
acto comunicativo. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER
B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos 
escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e realizar inferencias 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de situacións cotiás. 
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determinando intencións e dobres sentidos  LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo, 
expositivo e argumentativo).

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun texto.  LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información nun 
texto.

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando cando é preciso) 
con fluidez e precisión, atendendo á dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e 
velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da lectura en voz alta (ler para 
que alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para 
compartir información que se acaba de localizar) 

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 
LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. 
LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. 

B2.10. Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación.  LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

B3.1. Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando a información, mediante notas, esquemas, guións  
LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. 
LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha 
linguaxe non sexista. 
LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso.

B3.4. Elaborar textos breves con creatividade. 
LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, sentimentos e/ou emocións; 
narra accións e presenta personaxes, obxectos e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios, 
cómics, contos, poemas, cancións, anécdotas...

B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información, tratamento dos 
textos e realización de presentacións.  LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e funcionalmente, 
como apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos 
verbos. 
LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica, 
así como as demais normas ortográficas, e aprecia o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e 
literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes.

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes.

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos dados.  LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos dados, para comunicar 
sentimentos, emocións, estados de ánimo, lembranzas.



 
 

   
   

Adaptación  da Programación  CEIP PLURILINGÜE LABACA  4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

MATEMÁTICAS
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
B1.1. Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns, regularidades e 
leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos e funcionais, valorando a súa 
utilidade para facer predicións. 

MTB1.1.1. Realiza predicións sobre os resultados esperados, utilizando os patróns e leis 
encontrados, analizando a súa idoneidade e os erros que se producen. 

B1.2. Realizar e presentar informes sinxelos sobre o desenvolvemento, resultados e 
conclusións obtidas no proceso de investigación.

MTB1.2.1. Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expoñendo as fases 
do mesmo, valorando os resultados e as conclusións obtidas.

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para interpretar e 
intercambiar información e resolver problemas en contextos da vida cotiá. 

MTB2.7.4. Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei do dobre, triplo, 
metade, para resolver problemas da vida diaria. 
MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de tres en 
situacións de proporcionalidade directa.

B2.8. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación 
e división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos 
de resolución de problemas e en situacións da vida cotiá.

MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números (naturais, enteiros, decimais e fraccións). 

B2.9. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos adecuados e reflexionando sobre o proceso aplicado para 
a resolución de problemas 

MTB2.9.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de 
exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, 
valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.

BLOQUE 3. MEDIDA 

B3.2. Operar con diferentes medidas  MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume en 
forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán.

 B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao 
seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos  
e reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

MTB3.6.1. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as 
operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións 
no contexto e buscando outras formas de resolvelo. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA
B4.2 Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e 
rombo. 

MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a construción e 
exploración de formas xeométricas.

B4.4. Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver problemas. 
MTB4.4.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, raio, 
diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular. 
MTB4.4.2. Calcula perímetro e área da circunferencia e do círculo.

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
B5.2. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos 
relativos ao contorno inmediato. 

 MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, 
poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.  
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MTB5.2.4. Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se presentan 
mediante gráficas estatísticas

B5.5. Identificar e resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel, establecer 
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB5.5.1. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da estatística e 
probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento 
das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións, valorando as consecuencias destas e a conveniencia da 
súa utilización. 
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CIENCIAS SOCIAIS
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS
B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter información e 
como instrumento para aprender, e expresar contidos sobre Ciencias sociais.

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes 
sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

 
CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación

B1.9.Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor aumentando as 
capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar conclusións 
innovadoras. 

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de decisións 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA
B2.5.Explicar a influencia do comportamento humano no medio natural, identificando o 
uso sostible dos recursos naturais propoñendo unha serie de medidas necesarias para 
o desenvolvemento sostible da humanidade, especificando os seus efectos positivos.

CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando unha serie de 
medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do nosos planeta. 

 B2.6. Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o 
clima e o cambio climático. 

 

CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións 
responsables para frealo. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE
B3.6.Describir o funcionamento da publicidade e as súas técnicas distinguindo 
publicidade educativa e publicidade consumista.

CSB3 6.1.Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e explica as técnicas 
publicitarias máis habituais, analizando exemplos concretos.

B3.8.Comprender os beneficios que ofrece o espírito emprendedor.  CSB3 8.1.Desenvolve a creatividade e valora a capacidade emprendedora dos membros 
dunha sociedade.

B3.9.Explica as características esenciais dunha empresa, especificando as diferentes 
actividades e formas de organización que poden desenvolver distinguindo entre os 
diferentes tipos de empresas. 

 CSB3.9.3.Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e a 
economía, ilustrando as definicións con exemplos.  

 
BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO

B4.2.Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade para ordenar 
temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes.

CSB4.2.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, 
percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os acontecementos. 

B4.3.Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os procesos e 
acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais, máis relevantes da historia de 
España para adquirir unha perspectiva global da súa evolución.

CSB4.3.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da historia de 
España describindo as principais características de cada unha delas. 

 
CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social de España 
das distintas épocas históricas estudadas.
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CIENCIAS DA NATUREZA 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, 
facendo predicións sobre sucesos naturais, integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir da consulta de fontes directa e indirectas e comunicando os 
resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén 
conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral e 
escrita, as conclusións. 
CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados 
coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos.

B1.2. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que ocorren dunha forma 
natural como sobre os que ocorren cando se provocan a través dun experimento 

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das decisións. 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e presentar 
informes coas conclusións en diferentes soportes 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando 
problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os resultados.

BLOQUE 2 - O SER HUMANO E A SAÚDE
B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo, 
adoptando estilos de vida saudables e coñecendo as repercusións para a saúde

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e 
mantemento do funcionamento global do corpo.

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS
B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas 
características e tipos. 

 CNB3.2.1. Identifica as características e clasifica os seres vivos 
 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA
B4.1. Coñecer leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión 
da corrente eléctrica, os cambios de estado e as reaccións químicas: a combustión, a 
oxidación e a fermentación. 

CNB4.1.1. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao 
coñcemento das leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da 
corrente eléctrica e os cambios de estado.

B4.2. Coñecer as características das fontes de enerxía e materias primas renovables e 
non renovables e relacionalas co desenvolvemento enerxético e sostible. 

CNB4.2.2. Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización das enerxías 
renovables e non renovables: esgotamento, choiva ácida, radioactividade, expoñendo posibles 
actuacións para un desenvolvemento sostible.

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS
 B5.2. Planificar a construción de obxectos e aparellos cunha 

finalidade previa, empregando fontes enerxéticas, operadores e 
materiais apropiados, realizando o traballo individual e en equipo e 
proporcionando información sobre que estratexias se empregaron. 

CNB5 2.1 Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou condición para 
resolver un problema a partir de pezas moduladas (escaleira, ponte, tobogán etc.) 

 B5.3. Realizar experiencias sinxelas para coñecer as leis básicas 
que rexen a transmisión da corrente eléctrica. 

CNB5.3.1. Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e explica algúns efectos 
da electricidade. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
B1.1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por escrito, que expresen o respecto 
e a riqueza das achegas que ofrecen as manifestacións artísticas (plásticas, visuais ou 
musicais), apreciando as texturas, as formas, as liñas, as medidas e as cores.

EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes. 

 
EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, formas, cores e materiais aplicados sobre soportes 
distintos.

B1.3. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación  de xeito responsable para a 
busca, creación e difusión de imaxes fixas e en movemento.

EPB1.3.1. Manexa programas informáticos sinxelos de elaboración e retoques de imaxes dixitais 
(copiar, pegar, modificar tamaño, …) que lle serven para a ilustración de textos.

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

B2.1. Realizar producións plásticas  seguindo pautas elementais do proceso creativo, 
experimentando, recoñecendo e diferenciando a expresividade dos diversos materiais e 
técnicas pictóricas  e elixindo as máis axeitadas para a realización da obra prevista. 

EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, alegría, tristura etc.) 
coa axuda de diversos recursos para cada caso (claroscuro, puntos, liñas, cores etc.). 
EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións. 
EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, proporcións, tamaños e 
cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.).

B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, como ferramentas para deseñar 
documentos. 

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como fonte de información e 
documentación para a creación de producións propias.

 
EPB2.4.3. Elabora e prepara documentos propios da comunicación artística (carteis, guías ou 
programas). 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO

B3.1. Identificar conceptos xeométricos na realidade que rodea o alumnado, en relación cos 
conceptos xeométricos recollidos na área de matemáticas coa súa aplicación gráfica. 

EPB3.1.1. Identifica os conceptos de horizontalidade e verticalidade, e utilízaos nas súas composicións 
con fins expresivos. 
EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e perpendiculares, usando o escuadro e o cartabón. 
EPB3.1.12. Identifica nunha obra bidimensional formas xeométricas simples. 
EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e constrúe os polígonos elementais, apreciando as súas diferenzas e 
similitudes. 

B3.2. Iniciarse no coñecemento e no manexo dos instrumentos e dos materiais propios do 
debuxo técnico, e empregalo adecuadamente. 

EPB3.2.1.Coñece e aprecia o resultado da utilización correcta dos instrumentos de debuxo, e valora a 
precisión dos resultados. 
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo 
compromisos para a consecución de obxectivos. 
VSCB1.3.3. Xera confianza nos demais realizando unha autoavaliación responsable da 
execución das tarefas.

B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para conseguir 
logros persoais responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.1. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias para abordar 
proxectos sobre valores sociais 
VSCB1.6.2. Identifica, define problemas sociais e cívicos e implanta solucións potencialmente 
efectivas 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS

B2.1. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con empatía. 
VSCB2.1.2. Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e pensamentos que 
subxacen no que se está a dicir. 
VSCB2.1.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese 
polas outras persoas e axudando a que sigan motivadas para expresarse.

B2.5.Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades sociais.  VSCB2.5.1.Interacciona con empatía. 
VSCB2.6.1.Analiza os problemas que orixinan os prexuízos sociais.

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS

B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e amosando 
condutas solidarias. 

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais. 
VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 
VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia positiva.

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 de modo construtivo. 
VSCB3.4.2. Sigue as fases da mediación en situacións reais e simulacións. 
VSCB3.4.4. Analiza as emocións, sentimentos, posibles pensamentos e puntos de vista das 
partes en conflito.

B3.8. Comprender a declaración da igualdade de dereitos e a non discriminación por 
razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social, aplicándoa á análise do contorno social. 

VSCB3.8.1. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdade de 
oportunidades… 
VSCB3.8.3. Detecta prexuízos e analiza conflitos derivados do uso de estereotipos no 
contexto escolar.

B3.10. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e 
corresponsabilidade de homes e mulleres. 

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de oportunidades 
de homes e mulleres.

B3.15 . Ser capaz de realizar  primeiros auxilios e tomar medidas preventivas, 
valorando a importancia de previr accidentes domésticos. 

VSCB3.15.1. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a saúde e a 
calidade de vida. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación. 
- Análise. 
- Autoavaliación dos alumnos/as 
- Probas (soamente no primeiro e segundo trimestre) 

 
 

Instrumentos: 
-   Portfolio 

  -   Rúbricas 
  -   Follas de observación 
  -   Probas orais e escritas (soamente no primeiro e segundo trimestre) 

Cualificación final 

- A avaliación terá en conta o progreso global do alumnado no conxunto das 
áreas. Terá carácter continuo e global, diagnóstico e formativo. Polo que 
realizarase unha avaliación contínua dos dous primeiros trimestres, tendo en 
conta o grado de desenvolvemento das competencias clave e os 
obxectivos de etapa de cada discente, ata o momento da declaración do 
estado de alarma. De ahí en adiante soamente computará o resultado de 
avaliación en positivo. O alumnado nunca se verá perxudicado 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  

- Dentro do Proxecto interdisciplinar “Mens sana in corpore sano” 
englobaranse actividades  interdisciplinares e funcionais, para lograr 
aprendizaxes significativas. Estarán debidamente titorizadas, 
promovendo o traballo cooperativo entre o alumnado.  

- Tamén e fundamental a colaboración entre o conxunto do equipo 
docente.  

 
Actividades tipo: 

- Tareas contextualizadas na vida real e contextos cercanos do 
alumnado elaboradas polas mestras. 

- Lecturas comprensivas en distintos formatos. 
-  Escritura pautada de guión, poemas, instrucións, anuncios 

publicitarios, receitas,   cartas, diplomas… 
- Actividades interactivas a través da Internet. 
- Actividades cooperativas a traves de  Cisco Webex Meetings 
- Actividades de búsqueda e selección de información  a través da rede 
- Visionado de vídeos 
- Creacións e composicións artísticas. 
 

Metodoloxía 

- A metodoloxía procurará seguir a mesma liña marcada durante os 
dous primeiros trimestres, a non ser por o distanciamento físico entre 
o alumnado e o emprego das TICs como medio de comunicación e 
interacción:  

- A metodoloxía será activa e interactiva. Potenciarase a interactuación 
no só entre alumnado e profesorado , tamén entre o propio 
alumnado, a través de actividades interactivas tanto orais como 
escritas.  

- Atenderase a diversidade, ofrecendo diferentes opcións para a 
realización das tarefas, elaborando tanto  reforzos como ampliacións. 

- Fomentarase o traballo cooperativo a distancia. 
- Seguirase empregando o proxecto interdisciplinar iniciado no primeiro 

trimestre, como forma efectiva de de desenvolvemento de 
competencias, a través de tarefas integradas relacionadas coa 
temática. 

- Potenciarase a participación das familias nalgunhas tarefas. 
- O proxecto lector seguirase desenvolvendo a través tanto de lecturas 

como das propias produción escritas do alumnado relacionadas coa 
vida cos rodea. 
 

 
Alumnado con conectividade: 

- As actividades faranse chegar ao alumnado a través do blog da clase. 
- Faranse videoconferencias organizadas nos equipos da clase a través 

de  Cisco Webex Meetings. 
- As correccións individuáis faranse a través do correo electrónico. 
- As comunicacións cos pais, nais e titores legais faranse a través do 

correo electrónico. 
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Todo o alumnado ten conectividade, se fora o caso: 
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 
aos recursos dixitais, faralle chegar os materiais impresos facilitados 
polas mestras ao seu domicilio particular. 

- O seguimento 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 
- Fichas de traballo elaboradas ou compiladas polas mestras 
- Cadernos de traballo persoal do alumnado 
- Biblioteca propia 
- Outros recursos na rede 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
As familias se lles informará da súa publicación na páxina web do centro. 

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


