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ÁREA: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
1. Criterios de avaliación e aprendizaxes 

Criterios de avaliación Aprendizaxes

-Avanzar no coñecemento do seu esquema corporal. -Identifica diferenzas entre os seres vivos e os seres 
inertes.
-Descríbese a si mesmo atendendo ás súas 
características físicas.
-Sabe que os ósos son duros e que o corpo dobra 
grazas ás articulacións.
-Sabe onde está localizado o cerebro.
-Progresa no coñecemento de si mesmo.

-Progresar na motricidade global e nas habilidades 
motoras de carácter fino.

-Coordina e controla os movementos globais que 
realiza co seu corpo.
-Esfórzase por realizar as actividades que requiren
maior precisión motora.
-Recorta, puntea e realiza trazos e grafías con maior 
precisión.

-Ser progresivamente  autónomo nas
actividades e rutinas cotiás.

-Realiza de xeito autónomo accións relacionadas co 
aseo, a alimentación e o vestido.
-Desenvólvese con autonomía acorde á idade nos 
diferentes contextos.
-Contribúe á limpeza e a orde dos espazos onde se 
realizan estas actividades.
-Comprende a importancia de alimentarse
adecuadamente e de practicar algún deporte.
-Discrimina rutinas relacionadas co día e 
relacionadas coa noite.
-Realiza as tarefas con progresiva autonomía.
-Desenvolve actitudes que facilitan a convivencia.
-Sabe traballar en equipo.
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ÁREA: COÑECEMENTO DO ENTORNO
1. Criterios de avaliación e aprendizaxes 

Criterios de avaliación Aprendizaxes

-Progresar nas habilidades
lóxico-matemáticas 

-Identifica os números traballados e realiza 
correctamente as súas grafías.
-Identifica os tamaños e medidas ancho-estreito,
grande-mediano-pequeno, alto-baixo.
-Utiliza adecuadamente os cuantificadores un-
ningún-varios.
-Discrimina as formas circular, cadrada, triangular e 
rectangular.
-Diferencia liñas rectas e curvas, abertas e pechadas.
-Realiza sumas 
-Aplica correctamente os cuantificadores cheo-
baleiro.
-Realiza correctamente as grafías dos números.
-Relaciona cada número coa súa cantidade e ordinal.
-Identifica obxectos anchos e estreitos, altos e 
baixos.
-Realiza series.
-Localiza obxectos atendendo aos criterios xunto-
separado, dentro, diante-detrás, esquerda-dereita e
arredor.
-Escribe as grafías dos números ata 9 e relaciónaos 
coas súas cantidades e ordinais.
-Escribe o anterior e o posterior a un número dado.

-Coñecer diferentes tipos de vivenda do pasado e
actuais.

-Sabe que existen diferentes tipos de vivenda.
-Nomea os profesionais que interveñen na 
construción dunha vivenda.

-Iniciarse no coñecemento da prehistoria. -Sabe que ao inicio da prehistoria as persoas vivían 
en covas.
-Comprende a importancia do descubrimento do
lume.

-Adquirir nocións básicas de Xeografía e Historia: o 
Antigo Exipto.

-Achega datos sobre o Antigo Exipto: vestido, 
vivenda, faraóns, amuletos...
-Nomea algúns animais que vivían no río Nilo.

-Iniciarse no coñecemento
do espazo.

-Sabe o nome do planeta no que vive.
-Coñece que o sistema solar está formado polo Sol, a 
Lúa, os planetas, as estrelas...
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ÁREA: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
1. Criterios de avaliación e aprendizaxes 

Criterios de avaliación Aprendizaxes

-Avanzar na comprensión verbal e na expresión 
oral.

-Segue a trama dos contos lidos na clase e contesta 
adecuadamente ás preguntas formuladas sobre eles.
-Comprende as indicacións dadas polo docente e as
mensaxes dos seus compañeiros e compañeiras.
-Exprésase de xeito adecuado á súa idade.
-Participa nas distintas situacións de
comunicación que se producen na aula: asembleas, 
debates, ...
-Amplía progresivamente o seu vocabulario.

-Iniciarse na lectura e na escritura. -Realiza trazos e grafías de números, letras e 
palabras con progresiva precisión.
-Le algunhas palabras
-Relaciona imaxes con palabras
-Coñece a direccionalidade da escritura.

-Expresarse a través de diferentes linguaxes. -Utiliza adecuadamente os materiais plásticos.
-Discrimina diferentes sons.
-Segue diferentes ritmos musicais co corpo.
-Participa nas actividades plásticas e artísticas 
realizadas cooperativamente.
-Reproduce e baila as cancións seguindo o ritmo.
-Desenvolve a discriminación auditiva.

-Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles na aula. -Manexa adecuadamente algúns recursos 
tecnolóxicos.

-Aprender e utilizar algunhas palabras en inglés nas
actividades diarias.

-Avanza no coñecemento da lingua estranxeira.

-Iniciarse no coñecemento de manifestacións
artísticas prehistóricas.

-Identifica algunhas construcións prehistóricas.
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ÁREAS: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
COÑECEMENTO DO ENTORNO

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
2. Avaliación e cualificación

Avaliación
e 
cualificación
final

- Procedementos: Valoración das actividades e traballos realizados
                                 A avaliación final basearase no traballo e nas 
                                 observacións realizadas con anterioridade á suspensión das 
                                 clases presenciais. Todas aquelas actividades que se 
                                 desenvolvan posteriormente servirán para o reforzo e 
                                 afianzamento dos contidos xa traballados.

ÁREAS: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
COÑECEMENTO DO ENTORNO

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre

 (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
Actividades As actividades serán de repaso e reforzo. Realizaranse, sobre todo, actividades 

lúdico-didácticas a través da aula virtual do centro.

Metodoloxía A través da aula virtual do centro tratarase de establecer unha rutina 
semellante á da aula (saúdo inicial, encargado/a, o tempo,...) integrando 
actividades dinámicas que supoñan un reforzo do xa aprendido e intentando 
unha comunicación afectiva o máis cercana posible dada a situación real na 
que se desenvolve.

Materiais e 
recursos

Materiais dixitais, libros, contos, ...

ÁREAS: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL
COÑECEMENTO DO ENTORNO

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN
4.  Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 
familias

As canles de comunicación coas familias realízase principalmente a través da 
aula virtual, do correo electrónico, do móbil, dos foros e da plataforma Abalar 
Móbil.

Publicidade Esta información atoparase dispoñible para a súa consulta na páxina web do 
centro:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Obxectivos                  Criterio de avaliación 
Identificar hábitos e comportamentos saudables. Diferencia alimentos bos e saudables dos que non o son.  

 Valorar a saúde como un grande agasallo de Deus. Identifica alimentos que nos axudan a medrar e a estar sans e fortes. 

Coñecer o relato bíblico dunha curación de Xesús. Escoita o relato de “Xesús cura un cego”. 

Tomar conciencia da importancia de amar e perdoar as persoas que nos 

rodean. 
Dialoga sobre a importancia de se arrepentir cando se comporta mal.  

Descubrir que na Biblia está escrita a historia do amor de Deus ás persoas. Identifica a Biblia como o libro que narra o amor de Deus. 

Coñecer o relato bíblico de “O bo samaritano”. Contesta preguntas sobre o relato bíblico de “O bo samaritano”. 

Visualizar  o relato bíblico de “O fillo pródigo”. Escoita con interese o relato de “O fillo pródigo”.  

Apreciar a alegría das festas e a colaboración entre as persoas Colabora con alegría nas festas de Nadal. 

Recoñecer que os cristiáns celebran a festa de Nadal con amor e alegría Identifica e nomea adornos de Nadal. 

 Escoitar con atención o relato bíblico de “O nacemento de Xesús”.  Conta o máis importante do relato de “O nacemento de Xesús”. 
 

Descubrir a importancia da auga para a vida das persoas e os animais. Enumera situacións nas que os seres vivos necesitan auga. 

Coñecer que o Bautismo nos fai fillos de Deus. Identifica obxectos relacionados co Bautismo. 

Escoitar con atención o relato bíblico de “O bautismo de Xesús”. 
 Identifica a Xesús e a Xoán Bautista no relato bíblico. 

 

Visualizar cancións ou pequenos fragmentos de relatos bíblicos. Visualiza e escoita con atención e en silencio. 

Coñecer  a parábola contada por Xesús “A ovella perdida” Escoita con interese o relato de “A ovella perdida”. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación directa . 

Instrumentos: 
Rexistro anecdótico, diario de clase . 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Items da primeira e segunda avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades elaboradas para ser subidas á aula virtual. Enfocadas a que o 
alumnado recorde o xa dado no primeiro e segundo trimestre. Pequenas 
lecturas, realizar un debuxo sinxelo e visualización de pequenos vídeos 
relacionados co tema tratado, con enlaces a youtube. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos Pdfs por curso e por semana subidos á aula virtual 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
 Mediante a aula virtual, correo electrónico ou en casos por teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


