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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

LENGUA-LINGUA LENGUA-LINGUA 
1.Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer necesidades 
de comunicación en diferentes situacións. 

-Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas 
situacións de comunicación: 
- diálogos 
- Exposicións orais segundo modelo e guiadas, con axuda, cando cumpra, das 
tecnoloxías da información e comunicación. 

2.Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais e escritos sinxelos. - Comprende de forma global a información xeral de textos orais e escritos de uso 
habitual,do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas principais 

3.Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais imitando 
modelos e adecuados ao seu nivel. 

- Elabora un novo conto cun final diferente e cóntallo ao resto da clase. 

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

-Ordena as viñetas correctamente e a partir delas escribe unha historia moi ben 
estruturada e presentada. 
-Reconstrúe con total corrección unha noticia e redacta outra cunha estrutura perfecta. 
  

5.Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. - Busca unha palabra no dicionario, encóntraa e escolle a definición correcta. 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

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

- Emprega procesos de razoamento y estratexias de resolución, indica os pasos que 
vai seguir de unha forma ordenada e realiza os cálculos necesarios. 

2.Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as centésimas). 

-Le, escribe, compara e ordena números naturais, fraccións e decimais en orde 
crecente e decrecente 

3. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando as 
súas propiedades, as estratexias persoais e os diferentes procedementos que 
se utilizan segundo a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), usando o máis adecuado. 

-Realiza operacións  de sumas ,restas, multiplicacións e divisións, aplicando as súas 
propiedades. 
-Resolve operacións de sumas e restas de fraccións co mesmo denominador 

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

- Resolve problemas da vida diaria utilizando unidades temporais e as súas relacións. 

5. Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio 
e rombo. 

- Traza e constrúe figuras xeométricas cos instrumentos axeitados (regla e compás). 

CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS SOCIAIS 
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. 

- Presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa. 

2.Explicar e comparar as distintas formas de representar a superficie terrestre -Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, 
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identificando os polos, o eixe e os hemisferios e analizar cal delas reflicte mellor 

a realidade á que representa. 
planisferios e globos terráqueos identificando polos, eixe e hemisferios. 

3. 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 

- 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. 

4. .Coñecer a organización territorial do Estado español e os seus órganos de 

goberno básicos 
- Recoñece a organización territorial e política de España (órganos de goberno, 

Comunidades e Cidades Autónomas, provincias, estatutos de autonomía). 

5. Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e calculalos a 

partires dos datos de poboación. 
- Explica algúns dos principais conceptos demográficos (natalidade, mortalidade, 
esperanza de vida…). 

 

6. .Explicar as características de cada tempo histórico estudado e certos 

acontecementos desas épocas que determinaron cambios fundamentais no 

rumbo da historia. 

-Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as distintas idades aos feitos 

que marcan o seu inicio e final. 

CIENCIAS NATURAIS CIENCIAS NATURAIS 

1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis importantes 

para o seu funcionamento. 
-Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento 

do organismo.  

2. Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento 

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

descanso 

- Explica a relación entre o consumo de alimentos saudables e o bo funcionamento do 
corpo e a prevención de riscos para a saúde. 

3.Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais, plantas e rochas do 

seu contorno próximo, recoñecendo as súas características principais, buscando 

información en fontes variadas. 

-Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais 

vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio científico. 

4.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. 

-Coñece e explica as funcións de relación, reprodución e alimentación. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos:  
Rexistro, observación, análise e valoración do traballo diario  tendo 
en conta o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e 
competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado 
por cada materia, tanto nas avaliacións anteriores como nas 
actividades desenvolvidas durante o 3º trimestre. 
Instrumentos: 
Nos traballos escritos enviados polo alumnado e debidamente 
rexistrados avaliarase a  calidade dos traballos, a comprensión do 
texto, a  expresión escrita,  a ortografía, o vocabulario e a 
presentación. 

 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de 
curso: 
As actividades realizadas neste trimestre son de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores.  A nota 
final do curso será a media aritmética das dúas avaliacións. As 
tarefas do 3º trimestre servirán para subir as cualificacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

 
Actividades 

 
As actividades propostas para este 3º trimestre son básicamente 
de reforzo, repaso e ampliación engadindo algún contenido novo 
moi básico. 
 
Traballamos con actividades sinxelas nas cales os alumnos 
podan ser autónomos no seu traballo diario. 
 
As actividades propostas xiran ao redor de fichas de cadernos de 
ampliación, unir, completar, ver vídeos na rede, facer 
comentarios, contestar ás preguntas do tema, elaborar algunha 
manudalidade e presentala aos compañeiros a través dun vídeo, 
etc 

 
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

 
A metodoloxía a seguir é telefónica mediante vídeochamada, 
email, whatsap. Afortunadamente os meus 14 alumnos teñen 
ordenador, impresora e conexión a internet na casa. Por ese lado, 
podemos traballar en igualdade de condicións. 
 
Os exercicios son enviados ao correo facilitado polos país e nais 
e os traballos feitos son enviados por ese mesmo medio e tamén 
en formato vídeo no caso de tratarse de exposicións de proxectos 
de naturais ou sociais. 

 
Materiais e 
recursos 

 
Os materiais utilizados son cadernos de fichas de reforzo e 
ampliación de todas as materias, fichas elaboaradas na rede, é 
decir cadernos interactivos que o propio alumno pode facer no 
ordenador sen necesidade de imprimir. Directamente unha vez 
rematada a ficha, os resultados chéganme para poder correxir e 
ver que erros están cometendo, a partir de ahí reforzaremos eses 
contidos 

4. Información e publicidade 
 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A comunicación coa familia é casi diaria a través do grupo de   
whatsap creado para este fin ou tamén por correo electrónico 
para enviar traballos e recibilos feitos. 
Outro medio son as chamadas telefónicas e a aula virtual do 
centro. 

 

Publicidade Todas as actividades levadas a cabo como conmemoracións, 
traballos de biblioteca tales como realización da revista, 
elaboración de cómics son publicados na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1. Realizar operacións de suma e resta sin levadas coa axuda de 
soportes visuais ou materiais 

1.1. Resolve problemas de suma e resta sen levadas. 
1.2. Realiza o algoritmo da suma e resta sen levadas. 

2. Coñecer o ordear números dende o 0 ata o 150. 2. Coñece e ordea números dende o 0 ata o 150.. 

3. Realizar correctamente series tanto ascendentes como 
descendentes ata o 150. 

3.Realiza series de números ata o 150 con apoio visual e axuda, de forma 
ascendente e descendente. 

4. Recoñecer, ordear e identificar os números ordinais ata o quinto. 4. Recoñece, ordea e identifica a partir de imaxes ou sosportes físicos os 
números ordinais ata o quinto. 

5. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relacións 5. Sabe identificar o día da semana, o mes e o ano. 

6. Recoñecer os conceptos de preto- lonxe e esquerda e dereita 
sabendo sinalar nunha imaxe onde se atopan os obxectos 

6.1. Describe a situacion dun obxecto do espazo próximo en relacion a 
outros puntos de referencia utilizando os conceptos de esquerda- 
dereita, diante-detras, arriba-abaixo, preto-lonxe e proximo- afastado 
6.2. Recoñece os conceptos de preto- lonxe e esquerda e dereita 
sabendo sinalar nunha imaxe onde se atopan os obxectos 

7. Identificar distintas formas xeométricas (triángulo, círculo, cadrado 
e rectángulo). 

7.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en 
obxectos do contorno inmediato. 
7.2. Clasifica obxectos en función da súa forma xeométrica. 

 
 ÁREA DE LINGUA GALEGA E CASTELÁ 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1.Ter intención comunicativa con pictogramas ou linguaxe oral para 
pedir desexis. 

1. Interésase no uso da linguaxe oral por medio de pictogramas ou 
palabras soltas para comunicarse e pedir desexos. 

2. Integrar algúns recursos básicos verbais e non verbais para 
comunicarse oralmente. 

2. Utiliza vocabulario e expresións básicas para a comunicación. 

3. Usar fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saúdar, 
despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar 
axuda. 

3.1. Utiliza as formas de saúdo e despedida. 
3.2. É capaz de pedir axuda cando a precisa. 

4. Recoñecer a funcionalidade de determinadas tipoloxias textuais: 
carteis, anuncios, avisos, cómics, normas, instrución 

4. Traballa con diferentes tipos de textos como carteis, notas, cómic, todo 
isto con axuda de pictogramas. 

5. Relacionar os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e 
consolida aspectos grafomotores e grafías da Lingua castelá e galega 
en palabras significativas. 

5. 1. Relaciona palabras coa súa imaxe correspondente. 
5.2. Realiza copias de palabras. 
5.3. Discrimina os sons M, L e P. 

6. Escribir, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos 
propios do ámbito escolar e social: listas, notas, normas, felicitacións, 
contos, cómic. 

6. Escribe con axuda de soportes visuais palabras sinxelas relacionadas 
cos seus intereses máis próximos. 

7. Formar e ordenar correctamente oracións simples con axuda de 
diferentes soportes. 

7. Ordena oracións moi simples con axuda visual de imaxes e material 
manipulativo. 

8. Utilizar de xeito guiado, distintos programas e aplicacións 
educativos dixitais como ferramenta de aprendizaxe. 

8. Utiliza a tablet e o ordenador como elemento de aprendizaxe 
interactivo. 

9. Coñecer, escoitar e ler, con axuda de xestos e pictogramas, 
diferentes contos tradicionais. 

9.Le e escoita distintos contos adaptados con pictogramas como fonte 
de lecer. 

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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1. Identificar e recoñecer as part3es do corpo humano. 1. 1.I dentifica as partes do corpo humano e compárao co doutros 
seres vivos. 
1. 2. Recoñece as partes do corpo humano a partir de imaxes e sabe 
relacionalas. 

2. Verbalizar as súas emocións e a dos demais. 2. 1. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 
2.2. Sabe compartir os seus sentimentos de alegría e tristeza. 

3. Identificar a través de imaxes o menú diario da casa. 3. Identifica os alimentos diarios que compoñen o menú da casa. 

4. Identificar as estacións e as accións máis destacables de cada unha. 4. 1. Identifica a estación do outono e as súas características. 
4.2. Identifica a estación do inverno e as súas características. 
4.3. Identifica a estación da primavera e as súas características. 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 
1. Asociar a auga as actividades diarias como beber, ducharse, etc. 1. Sabe relacionar imaxes aos distintos usos que o ser humano fai da 

auga. 

2. Coñecer distintos lugares onde hai auga na contorna. 2. Sabe identificar mediante soporte visual onde a auga está presente 
ou non. 

3. Coñecer algúns elementos que forman o ecosistema. 3. Coñece algúns elementos que forman o ecosistema mediante 
asociación de imaxes. 

4. Recoñecer os elementos naturais dunha paisaxe. 4. Identifica os elementos naturais dunha paisaxe. 
5.Recoñecer as distintas profesións. 5. Recoñece as diferentes profesións mediante imaxes e asocia o seu 

lugar de traballo. 
6. Identificar os diferentes medios de transporte. 6. Identifica os diferentes medios de transporte coa axuda de imaxes. 
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7. Realizar a asamblea de forma autónoma. 7. Pon o día e o mes no cal estamos coa axuda da cartulina da 
asamblea 

8. Ordear imaxes de 4 secuencias. 8. É capaz de ordenar secuencias de imaxes, identificando o que pasa 
antes e o que pasa despois. 

9. Coñecer as distintas festividades que se celebran no colexio ou na 
contorna. 

9. Explica coa axuda de imaxes algunas festas celebradas na contorna 
ou no propio colexio 

2. Avaliación e cualificación 
 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 
Rexistro, observación, análise e valoración do traballo diario  tendo en 
conta o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e competencias 
imprescindibles que debería desenvolver o alumnado por cada 
materia, tanto nas avaliacións anteriores como nas actividades 
desenvolvidas durante o 3º trimestre. 
Instrumentos: 
Nos traballos escritos enviados polo alumnado e debidamente 
rexistrados avaliarase a  calidade dos traballos, a comprensión do 
texto, a  expresión escrita,  a ortografía, o vocabulario e a 
presentación. 

 
 
Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
As actividades realizadas neste trimestre son de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores.  A nota final 
do curso será a media aritmética das dúas avaliacións. As tarefas do 
3º trimestre servirán para subir as cualificacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

 
 
 

Actividades 

Actividades de repaso , seguindo a estrutura que se realizaba na aula. 
Actividades en distintos formatos: papel, interactivas, manipulativas. 
As actividades tipo que se lle envian son de completar , rodear, subraiar, unir, 
escribir o número anterior e posterior, recortar os diferentes signos e 
colocalos segundo corresponda, utilización do ábaco para a realización do 
algoritmo da suma e da resta, numeración con tarxetas, relacionar palabra a 
imaxe, facer sopa de letras,... 

 
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade): 

-Alumno que require dunha metodoloxía individual e específica en función das 
súas neccesidades. Elabórase material para enviarllo á nai mediante correo 
electrónico. Tamén se lle ofrece material interactivo a través de 
liveworksheets. 
O alumno ten conexión á Internet. Hai un contacto permamente co alumno e 
a familia a través de chamadas telefónicas, videochamadas e whatssap. 

 
 

Materiais e recursos 

 
Os materiais son de propia elaboración adaptado ás necesidades educativas 
que presenta o alumno. Para ofrecerlle máis motivación tamén se lle ofrece 
material interactivo. 


