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1ºCRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

LINGUA CASTELÁ E  LITERATURA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

• B.1.1.Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 

• B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e 
integrala na produción propia. 

• B1.9. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

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

• 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. 

• B2.3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a comprensión 
lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

 

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. 

• B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción 
escrita dos seus compañeiros. 

 
 
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 como as regras de ortografía para 
favorecer unha comunicación máis eficaz. 

• B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita 
a través do coñecemento da lingua. 

 



 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• B5.1. Valorar os textos literarios como fonte de lecer e información. 

• B.5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de Lecer persoal. 

 

LINGUA GALEGA E  LITERATURA 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

• B.1.1.Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 

• B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e 
integrala na produción propia. 

• B1.9. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar.   

 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

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

• 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. 

• B2. 3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a comprensión 
lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

 

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. 

• B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción 
escrita dos seus compañeiros. 

 
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 como as regras de ortografía para 



favorecer unha comunicación máis eficaz. 

• B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita 
a través do coñecemento da lingua. 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• B5.1. Valorar os textos literarios como fonte de lecer e información. 

• B.5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de Lecer persoal. 

 

MATEMÁTICAS 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• B1.1. Planificación do proceso de resolución de problemas: análise e 
comprensión do enunciado. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
facer un debuxo, unha táboa, un esquema da situación, ensaio e erro razoado, 
operacións matemáticas axeitadas etc. Resultados obtidos. 
 

• B1.2. Achegamento ao método de traballo científico mediante o estudo 
dalgunhas das súas características e a súa práctica en situacións sinxelas. 
 

• .B1.3. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter información, realizar cálculos numéricos, 
resolver problemas e presentar resultados. 

• B1.4. Integración nas tecnoloxías da información e a comunicación no 
proceso de aprendizaxe 

 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

• B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados. 
 

• B2.1.2. Aproxima números á decena, centena e millar. 
 

• B1.2.1. Planifica o proceso de traballo con preguntas apropiadas: que 
quero descubrir?, que teño?, que busco?, como o podo facer?, non me 
equivoquei ao facelo?, a solución é idónea 

 

• B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

 

• MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea números naturais, 
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

 

• B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes 



procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 

 
 

BLOQUE 3. MEDIDA 

B3.6. Explicación oral e escrita do proceso seguido e da estratexia 

utilizada en calquera dos procedementos empregados. 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 
 
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.    
 
 
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.   
 

• 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.. 
 
BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

• B3.1. 0.Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais e plantas 
do seu contorno  próximo, recoñecer as súas características principais e buscar 
información en fontes variadas. 
 
BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

• B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para 
recoñecer os cambios de estado da auga e os efectos de forzas coñecidas no 
movemento dos corpos. 
 
  

CIENCIAS SOCIAIS 
 
BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

• B1.3.Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a comprender 
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 eas 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 máis directas 



que producen na súa vida diaria e na contorna próxima. 

• B2.4.Identificar as distintas formas de representar a superficie terrestre e 
localizar o lugar no que vive. 

 

• B2.6.Orientarse no espazo próximo empregando algunha técnica 
de orientación e instrumentos 

• B2.12. Explicar como se produce o ciclo da auga e as súas fases 
relacionándoos cos elementos da paisaxe da súa contorna próxima. 

 

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

• B2.14. Localizar nun mapa os principais elementos da paisaxe: unidades 
de relevo e ríos máis importantes da comunidade autónoma e coñecer algunha 
característica relevante de cada un deles. 
 
 
BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

• B3.2.Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística de Galicia 
respectando as diferenzas 

• B3.5.Coñecer as normas básicas e sinxelas de circulación e utilizalas 
como persoa usuaria de medios de transporte. 

 

VALORES SOCIAS E CÍVICOS 
BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

• B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a tomando decisións 
meditadas e responsables, baseadas nun bo autoconcepto. 

• B1.3. Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de 
forma positiva. 

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

 

 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPETO NAS RELACIÓNS 
INTERPERSOAIS 

• B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

• B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con 
empatía. 

• B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando 
habilidades sociais. 

 



 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

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

 

2ºESTÁNDARES DE APRENDIZAXES 

Lingua castelá e literatura 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

• 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. Integra de 
xeito global os recursos verbais e non verbais para comunicarse 
oralmente, identificando o valor comunicativo destes. 

• LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non 
lingüísticos para comunicarse nas interaccións orais. 

• LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción 
correctas. 

•  LCB1.9.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para 
comunicarse e aprender: escoita e pregunta para asegurar a 
comprensión. 

 
 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

• 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. 

• LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as 
ideas principais, textos de diversa tipoloxía textual. 

• LCB2.3.3. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do 
título e de ilustracións redundantes. 

• LCB2.3.4. Relaciona a información contida nas  ilustracións coa 
información que aparece no texto. 



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

• LCB3.1.3.. Reproduce textos ditados sinxelos. 

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

• LCB3.2.1. . Valora a súa propia produción escrita, así como a 
produción escrita dos seus compañeiros. 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

• LCB4.1.2.. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, 
pasado e futuro, ao producir textos orais e escritos. 

• LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 
 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 

• LCB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de xénero e número, 
na expresión oral e escrita. 

• LCB4.3.3.Aplica, con axuda, as normas de acentuación (sílabas 
tónicas) nas súas producións escritas. 

• LCB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións 
escritas. 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• LCB5.1.1. Valora e recoñece de forma global, distintos textos 
literarios sinxelos, como fonte de lecer e de información. 

• LCB.5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente 
en lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de 
lecer persoal. 

 

Lingua galega e literatura 
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

• LGB.1.1. Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos 
con certa claridade. 

 



• LGB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, 
espera de quendas, respecto da opinión dos e das demais. Integra de 
xeito global os recursos verbais e non verbais para comunicarse 
oralmente, identificando o valor comunicativo destes. 

• LGB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non 
lingüísticos para comunicarse nas interaccións orais. 

• LGB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción 
correctas. 

• LGB1.9.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para 
comunicarse e aprender: escoita e pregunta para asegurar a 
comprensión. 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

• LGB2.1.1.Le en voz alta, sen dificultade, diferentes tipos de textos 
apropiados á súa idade.   

• LGB2.1.2. . Le en silencio textos sinxelos próximos á súa 
experiencia. 

• LGB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as 
ideas principais, textos de diversa tipoloxía textual. 

• LGB2.3.3. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do 
título e de ilustracións redundantes. 

• LGB2.3.4. Relaciona a información contida nas  ilustracións coa 
información que aparece no texto. 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

• LGB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, 
propias do nivel. 

• LGB3.1.3.. Reproduce textos ditados sinxelos. 

• LGB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e 
limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc. 

• LGB3.2.1. . Valora a súa propia produción escrita, así como a 
produción escrita dos seus compañeiros. 

 
 
BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• LGB4.1.2.. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, 



pasado e futuro, ao producir textos orais e escritos. 

• LGB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

• LGB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 

• LGB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de xénero e número, 
na expresión oral e escrita. 

• LGB4.3.3.Aplica, con axuda, as normas de acentuación (sílabas 
tónicas) nas súas producións escritas. 

• LGB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións 
escritas. 

 
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• LGB5.1.1. Valora e recoñece de forma global, distintos textos 
literarios sinxelos, como fonte de lecer e de información. 

• LGB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en 
lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de lecer 
persoal. 
 

 

Matemáticas 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén 
conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrita de maneira 
ordenada, clara e limpa, en diferentes soportes 

• MTB1.2.1. Planifica o proceso de traballo con preguntas apropiadas: que 
quero descubrir?, que teño?, que busco?, como o podo facer?, non me 
equivoquei ao facelo?, a solución é idónea? 

 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS 

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

• MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea números naturais, 
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 
 

• MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas 
para realizar cálculo mental. 

 

• MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando a multiplicación para realizar 
recontos, en disposicións rectangulares  nos que intervén a lei do produto. 



 

• MTB2.3.5. Identifica e usa os termos propios da multiplicación e da 
división. 

 
 
BLOQUE 3. MEDIDA 

• MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de 
problemas: revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no contexto. 
 

 

Ciencias da natureza 
 
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

• CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación, planificación e 
execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións 

 
BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

 

• CNB2.1.2. Coñece os principais órganos vitais e entende a súa 
importancia no 

 

• funcionamento do organismo. 

• CNB2.2.1 Emprega hábitos de hixiene, de exercicio e de alimentación sa 
na escola. 

• CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función dos nutrientes principais 

 
BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

• 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 

 

Ciencias sociais 
 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

• B1.3.Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a comprender 
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. 
 



• B2.2.Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo as 
súas características principais, movementos e consecuencias máis directas 
que producen na súa vida diaria e na contorna próxima. 

• B2.4.Identificar as distintas formas de representar a superficie terrestre e 
localizar o lugar no que vive. 

• B2.6.Orientarse no espazo próximo empregando algunha técnica 
de orientación e instrumentos 

• . B2.12. Explicar como se produce o ciclo da auga e as súas fases 
relacionándoos cos elementos da paisaxe da súa contorna próxima. 

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

• B2.14. Localizar nun mapa os principais elementos da paisaxe: unidades 
de relevo e ríos máis importantes da comunidade autónoma e coñecer algunha 
característica relevante de cada un deles. 

 
BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

• CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora os principios democráticos 
máis importantes establecidos na Constitución para o exercicio da 
cidadanía activa e convivencia pacífica. 
 

• CSB3 3.1 Explica a organización territorial de España, nomea as 
estruturas básicas de gobernó e localiza en mapas políticos as distintas 
comunidades autónomas que forman España. 

Valores sociais e cívicos 
 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

• VSCB1.1.2. Expresa a percepción da súa propia identidade, 
integrando a representación que fai dun mesmo ou dela mesma e a 
imaxe que expresan os demais. 
 

• VSCB1.3.2. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación 
das súas emocións e das demais persoas. 
 

• VSCB1.6.1. Participa na resolución de problemas escolares con 
seguridade e motivación. 

 

 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPETO NAS RELACIÓNS 
INTERPERSOAIS 

• VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, sentimentos e 
emocións. 

• VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da 
comunicación verbal e non verbal, en consonancia cos sentimentos. 

 



• VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación 
desde o punto de vista da persoa que fala. 

• VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

• VSCB3.2.2. Practica as estratexias de axuda entre iguais. 

• VSCB3.2.4. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 

 

3º AVALIACIÓN 
• Será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo 
en todas as etapas, ciclos e ensinanzas, para valorar os avances 
realizados e os atrasos que se puidesen producir, con obxecto de 
planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e 
programar o vindeiro curso. 
 

Instrumentos de avaliación: 
Para a avaliación terase en conta : 

• o traballo diario 

• a participación 

• as actividades realizadas diariamente 

• as fichas de reforzo  e ampliación. 

• o interés amosado polo alumno, as preguntas e as explicacións dadas 

Todo isto adaptado as necesidades do grupo clase. 

  

 

Criterios de corrección: 

A hora de corrixir terase en conta que as actividades lectivas que se 

desenvolvan durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020 deberán 

combinar de maneira integrada as actividades a distancia e as presenciais 

que puidesen levarse a cabo, segundo evolucione a situación sanitaria: 

• As actividades lectivas ben feitas e rematadas 

• a boa presentación ,a limpeza 

• como nas fichas de reforzo e ampliación 

• a atención prestada e a boa letra e claridade dos distintos traballos 

• así como a súa presentación nas datas sinaladas. 

• Nos textos escritos valorarase o contido, o vocabulario, os signos de 
puntuación, a ortografía e, por suposto, a presentación. 



Procedementos de avaliación. 
• Tendo en conta esta época de corentena, farase de forma virtual, por 
cuestionarios, por teléfono o videoconferencias 

• Será continua, global, e terase en conta ao alumnado con necesidades 
especiais así coma as necesidades do grupo clase. 

• Farase a través das actividades propostas  por os diferentes medios, 
polo blog ,pola aula virtual , actividades dos  libros de texto, as preparadas pola 
profesora, as fichas de reforzo e ampliación, as tarefas rematadas e a 
comprensión oral e escrita e a expresión dos distintos temas tratados ao longo 
do curso. 

 4º MÍNIMOS ESIXIBLES. 
 
 MÍNIMOS ESIXIBLES.- TERCEIRO DE PRIMARIA 

 

• Ler con fluidez e ter boa comprensión lectora.Escribir correctamente, sen 
faltas de ortografía. 

• Coñecer os nomes e a súa clasificación, xénero e número. 

• Saber os verbos:  tempos. 

• Diferenciar os distintos tipos de determinantes. 

• Coñecer os nomes ,verbos, adxectivos e determinantes. 

• Diferenciar os distintos xéneros literarios. 

• Realizar o cómputo silábico e saber a rima e os distintos tipos de 
estrofas. 

• Coñecer o vocabulario propio do seu nivel e os distintos tipos de 
palabras. 

• Facer esquemas e resumos. 

• Escribir textos narrativos, diálogos, entrevistas, teatro, redaccións 
utilizando correctamente os signos de puntuación. 

• Recoñecer os distintos tipos de oracións segundo a actitude do falante. 

• Analizar oracións: suxeito e predicado. 

• Utilizar o dicionario , en distintos soportes (internet, papel), e coñecer os 
distintos tipos de dicionarios e as súas partes. 

• Sumar e restar levando 

• Dividir e multiplicar por varios números. 

• Resolver problemas sinxelos. 

• Recoñecer as diferentes formas xeométricas. 

• Coñecer o mundo que nos rodea e as súas influencias como as súas 
consecuencias. 
 

5º CUALIFICACIÓN FINAL 
Para o alumnado realizarase a media das cualificacións destas  dúas 
avaliacións, e este resultado poderase incrementar ata en dous puntos en 
función das tarefas e traballos realizados ao longo do período de confinamento. 
 



6º METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (REFORZO, 
REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN) 
 
As titoras de 3º coordínanse para a realizaciónm e  planificación da materia, 
A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e 
competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado 
e que para a súa asimilación requiran a mínima intervención docente. 
 As distintas actividades estarán relacionadas cos estándares de 
aprendizaxes e os mínimos esixibles do nivel. 
Período planificación Actividades : 

 
    DO 14 ao 30 de abril 

 

Actividades combinadas de repaso e reforzo. 

 
    Do 4 ao 11 de abril 

Actividades de repaso e reforzo relacionadas co 
currículo avaliado na primeira avaliación 

     
    Do 11ao 18 de abril 

Actividades de repaso e reforzo relacionadas co 
currículo avaliado na segunda avaliación. 

     
    Do18 ao 25 de abril 

Actividades de repaso e reforzo relacionadas co 
currículo avaliado na primeira e segunda avaliación. 

     
    Do 25 ao 1de xuño 

Actividades de repaso e reforzo relacionadas co 
currículo avaliado na primeira e segunda 
avaliación.Se se considera oportuno, o alumnado 
coa segunda avaliación aprobada poderá realizar 
tarefas de ampliación. 

     
    Do 8 ao 15 de xuño 

 
Preparación para a avaliación do alumnado 

 
Farase  un especial esforzo para identificar o alumnado que carece de medios 
de conexión dixital e, en virtude da súa autonomía organizativa e de xestión, 
arbitraranse  as medidas necesarias e facilitaranse  o uso de distintos tipos de 
dispositivos adecuados para a atención educativa a este alumnado. 

Para aquel alumnado que teña problemas de conectividade, farase unha 
coordinación co equipo directivo, para que a través dos servizos sociais do 
Concello de Monforte de Lemos , entre outros, se lle entreguen as actividades 
e os recursos necesarios para que poidan, na maneira do posible, continuar co 
desenvolvemento da súa aprendizaxe. Da mesma maneira, se lle recollerán as 
actividades realizadas. 

Para aquel alumnado con necesidades especiais, poñerémonos en 
coordinación ca dirección do centro así como co o equipo de orientación e as 
familias e profesorado de PT e PROA. 

 
 

 



7º COMUNICACIÓN CO ALUMNADO E AS FAMILIAS. 
Os medios de comunicación establecidos como básicos para 

comunicarse co alumnado e as familias serán :a páxina web do centro, a 
páxina Abalar e correo electrónico de cada titora. 

Por outro lado, as titoras poñen a disposición do alumnado un correo 
electrónico. Eses dous medios básicos non impide que se poida usar outro 
sistema de comunicación (whatsapp, aula virtual, videoconferencia, etc...). Ese 
outro sistema que se utiliza simplemente se indica no documento de 
planificación da titora. 


