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1ºCRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

LINGUA CASTELÁ  E  LINGUA GALEGA: 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 
B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes situacións. 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais sinxelos. 

B1.6. Reproducir textos axeitados á súa idade, os seus gustos e intereses, 

utilizando con creatividade as distintas estratexias de comunicación oral. 

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 
 

B2.7. Identifica a estrutura organizativa de diferentes textos lidos, centrándose 

na interpretación do seu significado. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

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

seus compañeiros. 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas do 

seu interese. 

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. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a 

través do coñecemento da lingua. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 

interpretar algúns recursos básicos da linguaxe literaria e diferenza das 

principais convencións formais dos xéneros. 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, 

cancións, contos, refráns e adiviñas. 

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. 

B5.5. Reproducir textos literarios breves e sinxelos e adaptados á idade. 



 

MATEMÁTICAS 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1.1.Expresar verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución 

dun problema. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 

obtidas. 

B1.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a 

utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados para a resolución de 

problemas. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos 

de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as centésimas). 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor. 

B2.3.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. 

B2.4. 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. 

B2.5. 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. 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, 

utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

 

 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. 



B1.3. Traballar de forma cooperativa apreciando o coidado pola seguridade 

propia e a dos seus compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo un 

uso axeitado dos materiais. 

 

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. 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade. 

 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais, plantas e rochas 

do seu contorno próximo, recoñecendo as súas características principais, 

buscando información en fontes variadas. 

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. 

 

CIENCIAS SOCIAIS 
 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1.2.Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un comportamento 

de respecto e tolerancia ante as diferentes ideas e achegas alleas nos diálogos 

e debates, valorando o esforzo e amosando actitudes de cooperación, 

participación e respecto cara aos demais. 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

B2.1.Coñecer a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e 

analizar as súas influencias e consecuencias no medio que o rodea. 

B2.2.Explicar e comparar as distintas formas de representar a superficie 

terrestre identificando os polos, o eixe e os hemisferios e analizar cal delas 

reflicte mellor a realidade á que representa. 

B2.3. Identificar e manexar os conceptos de paralelos, meridianos e 

coordenadas xeográficas para localizar determinados puntos da Terra. 

B2.4.Diferenciar correctamente entre planos, mapas, planisferios, mapas 

físicos e políticos, analizar e describir as características máis relevantes de 



cada un e interpretar a súa escala e signos convencionais básicos de cara a 

orientarse nun espazo determinado e á elaboración dun itinerario empregando 

as TIC. 

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. 

B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar e nomear masas e cursos de auga, 

diferenciando augas superficiais e augas subterráneas, cuncas e vertentes 

hidrográficas e analizar as partes as partes dun río do medio próximo. 

B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, coñecer algúns tipos de rochas e a súa 

composición identificando distintos minerais e algunha das súas propiedades e 

usos. Facer especial fincapé nos que son propios de Galicia. 

B2.8.Describir as características do relevo de Galicia e a súa rede hidrográfica, 

localizándoos nun mapa. 

B2.9.Explicar a importancia da intervención humana no medio e favorecer o 

desenvolvemento sostible a través da realización dunha campaña de 

concienciación no centro educativo. 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

B3.1.Analizar a importancia que teñen os dereitos, deberes e liberdades 

recollidos na Constitución para o exercicio dunha cidadanía activa e unha 

convivencia pacífica. 

B3.2.Identificar as principais institucións políticas de Galicia e do Estado 

español que se derivan da Constitución, así como as súas funcións. 

B3.3.Coñecer a organización territorial do Estado español e os seus órganos 
de goberno básicos. 

 

 2ºESTÁNDARES DE APRENDIZAXES 
 

LINGUA CASTELÁ E LÑINGUA GALEGA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 
 

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

articulación, ritmo, entoación. 

LCB1.3.2. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación 

de aprendizaxe compartida. 



LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais sinxelos de diversa tipoloxía 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e 

prescritivos). 

LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á comprensión literal. 

LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos orais breves e sinxelos atendendo 

á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa 

intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

LCB2.1.1.Le en silencio e voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, 

diferentes tipos de textos apropiados á súa idade. 

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 

LCB3.1.1.Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo do ámbito escolar e 

social: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e 

prescritivos) diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos 

informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, receitas, 

instrucións, normas…. 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de 

cohesión básicos e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

LCB4.1.1.Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na 

lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do 

nome, expresar accións ou estados. 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou 

frases feitas na expresión oral e escrita. 

LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. 

LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos seus textos escritos. 

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 



LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e comentadas de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura 

actual. 

LCB 5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos básicos propios dos poemas. 

LCB 5.3.2. Utiliza, de xeito guiado, comparacións, aumentativos, diminutivos e 

sinónimos en textos literarios. 

LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, 

cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos textos orais adecuados á súa idade: 

contos, poemas, cancións. 

 

MATEMÁTICAS 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

MTB1.1.1.Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na 

resolución dun problema de matemáticas ou en contextos da realidade. 

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as 

operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as 

solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc. 

MTB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos 

problemas a resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e 

eficacia. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números 

(naturais, fraccións e decimais ata as centésimas), utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números naturais e decimais, 

interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

MTB2.3.1.Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na 

resolución de problemas contextualizados. 

MTB2.3.3. Realiza operacións con números decimais na resolución de 

problemas contextualizados. 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división (de ata dúas cifras) con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e en 

situacións cotiás. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e 

as súas relacións. 



MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes 

moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea   utilizándoas tanto 

para  resolver problemas en situación reais coma figuradas. 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 

CNB1.1.5. Reflexiona sobre o traballo realizado, saca conclusións sobre como 

traballa e aprende e elabora estratexias para seguir aprendendo. 

CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un 

dos bloques de contidos. 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

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. 

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de 

alimentación sa e diferencia prácticas e mensaxes que son contraproducentes 

para a saúde. 

CNB2.2.3. Recoñece algúns factores que producen as enfermidades máis 

habituais  ( carie, catarros, gripe, obesidade) e aplica actuacións para á súa 

prevención. 

 

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 básicas e clasifica 

plantas do seu contorno, con criterio científico. 

CNB3.1.4. Identifica hábitats de seres vivos e elabora un protocolo para 

respectar a biodiversidade. 

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

alimentación. 

 

CIENCIAS SOCIAIS 
BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira 

ordenada, clara e limpa. 



CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega 

estratexias de traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material. 

CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser 

capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais. 

 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

CSB2.1..1 Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas 

tectónicas e as súas consecuencias. 

CSB2.2.1.Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, 

planos, mapas, planisferios e globos terráqueos identificando polos, eixe e 

hemisferios. 

CSB2.4.1.Identifica e clasifica distintos tipos de mapas, define que é a escala 

nun mapa, o seu uso e emprega e interpreta os signos convencionais básicos 

que poden aparecer nel. 

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. 

CSB2.6.1.define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e cursos de 

auga, explicando como se forman as augas subterráneas, como afloran e como 

se accede a elas. 

CSB2.6.2.Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas. 

 CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un 

deles. 

CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando 

algúns dos seus tipos. 

CSB2.7.2.Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais, describe os 

seus usos e utilidades clasificando algúns minerais segundo as súas 

propiedades. 

CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as 

súas vertentes hidrográficas. 

CSB2. 8.2 Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de Galicia. 

CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as 

consecuencias da acción humana neste. 

 CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e o 

consumo responsable. 

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 goberno e localiza en mapas políticos as distintas comunidades 

autónomas que forman España. 

 

3º AVALIACIÓN 

Instrumentos de avaliación.- 

Para a avaliación terase en conta o traballo diario, a participación, as 
actividades realizadas diariamente, as fichas de reforzo .Todo isto adaptado as 
necesidades do grupo clase. 

 Criterios de corrección.- 

A hora de corrixir terase en conta as actividades 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.- 

Será continua, global, e terase en conta o alumnado con necesidades especiais 
así coma as necesidades do grupo clase. Farase a través das actividades 
propostas no libro de texto, as preparadas pola profesora e os caderniños de 
ortografía, as fichas de reforzo, se son necesarias, as tarefas rematadas e a 
comprensión oral e escrita e a expresión dos distintos temas tratados ao longo 
do curso. Tamén terase en conta a aprendizaxe de distintos xéneros literarios e 
a realización de esquemas e resumes. 

 

 4º MÍNIMOS ESIXIBLES. 

• 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: conxugacións verbais, tempos. 

• Diferenciar os distintos tipos de determinantes. 

• Coñecer os adxectivos, pronomes . 

• Diferenciar os distintos xéneros literarios. 

• 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. 

• Resolver problemas cotiás a través de diferentes operacións. 

• Diferenciar a escritura e a lectura dos reloxos dixitais e analóxicos. 
 

5º CUALIFICACIÓN FINAL 
Para o alumnado realizarase a media das cualificacións destas  dúas 

avaliacións, e este resultado poderase incrementar ata 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) 
Cada 7 días, e baixo a coordinación das titoras de 4º, realizarase unha 

planificación da materia, nun documento onde se describan as distintas tarefas 

que ten que realizar o alumnado e o listado de recursos (apuntes, exercicios, 

enlaces,…) que se poñen á disposición do mesmo. 

 

 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 reforzó. 

 
    Do 4 ao 11 

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

     
    Do 11ao 18 

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

     
    Do18 ao 25 

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

     
    Do 25 ao 1 

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 

 
Preparación para a avaliación do alumnado 

 



 

Para aquel alumnado que teña problemas de conectividade, farase unha 

coordinación co equipo directivo, para que a través das forzas de seguridade 

de Monforte de Lemos (Garda Civil e/ou Policía Local), se lle entreguen as 

actividades e os recursos necesarios para que poida, 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. 

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. 


