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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

LINGUA GALEGA 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.3. Com render e  roducir textos orais 
sinxelos,  ro ios do uso cotin ou do 
imbito académico.

3º-LGB1.3.3 - Elabora e  roduce textos orais sinxelos 
(ex licacións, breves ex osicións, narracións curtas...) 
 resentando  as ideas cunha coherencia lineal 
elemental e res onde  reguntas aclaratorias 
elementais sobre o seu contdo. CCL, CSIEE, CAA.

B2.1. Com render, buscar, localizar e 
seleccionar información ex lícita en textos 
sinxelos de so ortes variados (webs 
infantís, libros, carteis).

3º-LGB2.1.3 - Busca, localiza e selecciona información 
concreta dun texto sinxelo. CCL CAA CSIEE

B2.2. Inter retar e com render, de maneira
xeral, a información  rocedente de sinxelos
grifcos, e ilustracións.

3º-LGB2.2.1 - Inter reta e com rende, de maneira 
xeral, a información de sinxelos grifcos e ilustracións, 
relacionando esta co contdo do texto que a 
acom aña. CCL CAA CSC CSIEE CMCT

B2.3. Realizar o subliñado das ideas 
 rinci ais dun texto sinxelo e resumir o seu
contdo.

3º-LGB2.3.2 - Realiza o resumo dun texto a  artr de 
 reguntas, dun texto sinxelo.. CCL CAA

B4.2. A licar, de forma xeral, as normas 
ortogrifcas bisicas, a reciando o seu valor
social e a necesidade de cinguirse a elas.

3º-LGB4.2.2 - Utliza as normas ortogrifcas bisicas, 
a licindoas nas súas  roducións escritas, con es ecial 
atención is maiúsculas. CCL CSC CCEC

LINGUA GALEGA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.3. Com render e  roducir textos orais  
 ro ios do uso cotin ou do imbito 
académico.

4º-LGB1.3.3 - Elabora e  roduce textos orais 
(ex licacións sinxelas, ex osicións, narracións...) 
 resentando coherentemente a secuencia de ideas,
feitos, vivencias e as súas o inións e  referencias, 
utlizando o dicionario se é  reciso. CCL CSIEE CAA

B2.1. Com render, localizar e seleccionar 
información ex lícita en textos escritos de 
so ortes variados (webs infantís, libros, 
carteis).

4º-LGB2.1.3 - Busca, localiza e selecciona 
información concreta dun texto sinxelo, adecuado i
súa idade. CCL CAA CSIEE

B2.2. Inter retar e com render, de maneira 
xeral, a información  rocedente de  grifcos, 
esquemas sinxelos e ilustracións en textos.

4º-LGB2.2.1 - Inter reta e com rende, de maneira 
xeral, a información de grifcos, esquemas sinxelos 
e ilustracións, relacionando esta co contdo do 
texto que acom añan. CCL CAA CSC CSIEE CMCT

B2.3. Realizar o subliñado das ideas  rinci ais 
dun texto sinxelo e esquematzar e resumir o 
seu contdo.

4º-LGB2.3.3 - Realiza o resumo dun texto sinxelo. 
CCL CAA

B4.2. A licar, de forma xeral, as normas 4º-LGB4.2.2 - Coñece e utliza as normas 



ortogrifcas xerais e as de acentuación en 
 artcular, a reciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

ortogrifcas bisicas, a licindoas nas súas 
 roducións escritas.
CCL CSC CCEC

LINGUA CASTELÁ 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.4. Facer hi óteses sobre o signifcado de 
 alabras evidentes a  artr do seu contexto de 
uso.

3º-LCB1.4.2 - Utliza o vocabulario axeitado a súa 
idade  ara ex resarse con  rogresiva  recisión 
nos diferentes contextos de comunicación. CCL

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas  rinci ais de 
textos orais breves e sinxelos de diferente 
t oloxía, segundo a forma da mensaxe 
(descritvos, narratvos, dialogados, ex ositvos, 
literarios e  rescritvos).

3º-LCB1.5.4 - Utliza de xeito guiado a 
información recollida  ara levar a cabo diversas 
actvidades en situacións de a rendizaxe. CCL 
CAA CSC CSIEE

B1.8. Producir textos orais adecuados ao nivel 
dos xéneros miis habituais imitando modelos, 
atendendo i forma da mensaxe (descritvos, 
narratvos, dialogados, ex ositvos) e a súa 
intención comunicatva (informatvos, literarios e
 rescritvos).

3º-LCB1.8.1 – Elabora com rensiblemente textos
orais breves e sinxelos do imbito escolar e social,
adecuados ao nivel, imitando modelos. CCL CAA 
CSIEE

B2.2. Com render distntos t os de textos 
ada tados i súa idade e valorar a lectura como 
medio  ara am liar o vocabulario, fxar a 
ortografa correcta e como gozo  ersoal.

3º-LCB2.2.2 – Resume atendendo a  reguntas e 
reflectndo as ideas  rinci ais, textos de diversa 
t oloxía textual. CCL CAA

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con 
diferentes intencións comunicatvas, cohesivas 
de xeito elemental, a licando as regras 
ortogrifcas de nivel e coidando a  resentación.

3º-LCB3.1.1 – Escribe, con axuda e en diferentes 
so ortes, textos sinxelos  ro ios da vida coti, 
do imbito escolar e social, utlizando elementos 
de cohesión bisicos: notcias, contos, folletos 
informatvos, narracións, textos científcos, 
anuncios  ublicitarios, receitas, instrucións, 
normas... CCL CD CAA

LINGUA CASTELÁ 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.4. Facer hi óteses sobre o 
signifcado de  alabras evidentes
a  artr do seu contexto de uso.

4º-LCB1.4.1 - Utliza o vocabulario axeitado a súa idade  ara 
ex resarse con  rogresiva  recisión nos diferentes contextos de 
comunicación.  CCL

B1.5. Recoñecer o tema e as 
ideas  rinci ais de textos orais 
breves e sinxelos.

4º-LCB1.5.4 - Utliza a información recollida  ara levar a cabo 
diversas actvidades en situación de a rendizaxe individual ou 
colectva  CCL CAA CSC CSIEE

B1.7. Producir textos orais 
breves e sinxelos dos xéneros 

4º-LCB1.7.1 - Elabora, imitando modelos, textos orais breves e 
sinxelos atendendo i forma da mensaxe (descritvos, narratvos, 



miis habituais imitando modelos
e adecuados ao seu nivel.

dialogados, ex ositvos) e a súa intención comunicatva 
(informatvos, literarios e  rescritvos). CCL CAA CSIEE

B2.2. Com render distntos t os
de textos ada tados i  idade e 
utlizando a lectura como medio 
 ara am liar o vocabulario e 
fxar a ortografa.

4º-LCB2.2.2 - Resume textos lidos, de diferente t oloxía, 
adecuados a súa idade e reflectndo a estrutura e destacando as 
ideas  rinci ais. CCL CAA

B3.1. Producir textos segundo un
modelo con diferentes 
intencións comunicatvas, 
a licando as regras ortogrifcas, 
orde e  resentación.

4º-LCB3.1.1 - Escribe, en diferentes so ortes, textos sinxelos do 
imbito escolar e social: atendendo i forma da mensaxe 
(descritvos, narratvos, dialogados, ex ositvos) e a súa intención
comunicatva (informatvos, literarios e  rescritvos) diarios, 
cartas, correos electrónicos, notcias, contos, folletos 
informatvos, narracións, textos científcos, anuncios 
 ublicitarios, receitas, instrucións, normas.  CCL CAA CD

CIENCIAS DA NATUREZA 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Realizar un  roxecto  ara a 
obtención dun  roduto como resultado 
dun  roblema formulado, elaborando 
con certa autonomía documentación 
sobre o  roceso.

3º-CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información 
im ortante, obtén conclusións e comunica o resultado de
forma oral e escrita de maneira ordenada, clara e lim a, 
en diferentes so ortes.  CCL CAA CMCT CSIEE CD

3º-CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación, 
 lanifcación e execución de accións e tarefas e ten 
iniciatva na toma de decisións. CAA CMCTCSIEE

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos 
ou  roblemas que ocorren no seu 
contorno  or medio da observación, e 
obter unha información.

3º-CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou 
 roblemas do seu contorno mediante a observación 
obtén a información. CAA CMCT CSIEE

CIENCIAS DA NATUREZA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Realizar un  roxecto  ara a 
obtención dun  roduto como 
resultado dun  roblema formulado, 
elaborar con autonomía 
documentación sobre o  roceso e 
 resentala en diferentes so ortes.

4º-CNB1.1.1 - Busca, selecciona e organiza a información 
im ortante, obtén conclusións e comunica o resultado de 
forma oral e escrita.  CAA CCL CMCT CSIEE

4º-CNB1.1.2 - Presenta os traballos, en so orte dixital ou 
 a el, de maneira ordenada, clara e lim a. CCL CMCT CD

4º-CNB1.1.3 - Manifesta autonomía na  lanifcación e 
execución de accións e tarefas e ten iniciatva na toma de 
decisións. CAA CMCT CSIEE

4º-CNB1.1.4 - Consulta e utliza documentos escritos, 
imaxes e grifcos. CAA CMCT CD



B1.2. Establecer conxecturas de 
sucesos ou  roblemas que ocorren no 
seu contorno  or medio da 
observación e obter unha información.

4º-CNB1.2.2 - Em rega axeitadamente o vocabulario que 
corres onde a cada un dos bloques de contdos. CMCT CCL

CIENCIAS SOCIAIS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Realizar un traballo de investgación 
que su oña a busca, selección e 
organización de información sobre a irea 
(em regando as TIC e outras fontes), a 
realización dun  roduto, a documentación 
do  roceso (a través do uso do cartafol) e a 
comunicación do resultado, valorando o 
esforzo e amosando acttudes de 
coo eración,  artci ación e res ecto.

3º-CSB1.1.1 - Busca información (em regando as TIC 
e outras fontes directas e indirectas), selecciona a 
información relevante, a organiza, analiza, obtén 
conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou 
 or escrito. CAA CD CMCT CCL

3º-CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na  lanifcación e 
execución de accións e tarefas, coidando a súa 
 resentación, ten iniciatva na toma de decisións e 
asume res onsabilidades.  CSIEE CAA CMCT

B1.3. Coñecer a terminoloxía  ro ia da irea
e achegarse a com render textos sinxelos 
de caricter social, xeogrifco e histórico.

3º-CSB1.3.1. Identfca a terminoloxía  ro ia da irea e
com rende textos sinxelos de caricter social, 
xeogrifco e histórico.  CCL CMCT CSC 

CIENCIAS SOCIAIS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Realizar un traballo de 
investgación que su oña a busca, 
selección e organización de 
información sobre fenómenos 
 reviamente delimitados, a 
realización dun  roduto, a 
documentación do  roceso (a 
través do uso do cartafol) e a 
comunicación dos resultados.

4º-CSB1.1.1 - Busca información (em regando as TIC e outras 
fontes directas e indirectas), selecciona a información 
relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as 
comunica oralmente e/ou  or escrito. CAA CD CMCT CCL

4º-CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na  lanifcación e 
execución de accións e tarefas, ten iniciatva na toma de 
decisións e asume res onsabilidades. CSIEE, CAA

4º-CSB1.1.3 - Realiza as tarefas encomendadas e  resenta os 
traballos de maneira ordenada, clara e lim a.  CCL CAA

B1.3. Coñecer e utlizar as  alabras
claves e conce tos necesarios  ara
ser ca az de ler, escribir e falar 
sobre Ciencias Sociais, así como 
com render diferentes linguaxes 
recollidos en textos de caricter 
social, xeogrifco ou histórico.

4º-CSB1.3.1 - Em rega de maneira axeitada o vocabulario 
adquirido  ara ser ca az de ler, escribir e falar sobre Ciencias 
sociais. CCL CAA CMCT CSC

4º-CSB1.3.3 - Analiza informacións relacionadas coa irea e 
manexa imaxes, tiboas, grifcos, esquemas, resumos e as 
tecnoloxías da información e a comunicación. CCL CD CMCT 
CSC



2. Avaliación e cualifcación

Avaliación Procedementos: Valoración da realización das  ro ostas de traballo, tarefas e
retos diarios.

Instrumentos: Listaxe de cotexo da entrega de tarefas, rúbrica.

Cualifcación fnal Contacto, interese, lim eza e orde da entrega das tarefas.
A cualifcación fnal, segundo recollen as directrices da Consellería,  ode 
diferir ata un total de 2  untos da nota anterior, sem re e cando sexa nun 
sentdo ascendente, nunca  ara baixar as cualifcacións.

Avaliación de
materia pendentes

Non  rocede.

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre 

Actvidades

Tarefas diarias  vía telefónica e aula virtual, en diferentes formatos. Retos de 
Lingua Galega e Matemitcas, con caricter lúdico, actvo e en ningún caso 
re ettvo, na  lataforma Agueiro. Pro ostas  ublicadas e organizadas na 
web do Centro.

Metodoloxía
(alumnado con
conectvidade e

sen conectvidade)

Ante unha situación como a actual, non tódalas familias contan cos mesmos 
recursos, nin situación familiar,  ara  oder afrontar as  ro ostas aquí 
establecidas do mesmo xeito. Por esa razón as  ro ostas contan tamén coa 
súa ex licación  or escrito  e cun servizo ofertado  olo Concello,  ara 
im rimir, e do que foron informadas as familias.
Envíase traballo diariamente, sen que a carga lectva sexa excesiva. E de xeito 
que  oidan levarse a cabo no momento en que a familia o considere.
Soamente temos un alumno sen acceso a Internet.

Materiais e
recursos

Aula virtual Santllana,   ixina web do Centro,  lataforma Agueiro, arquivos 
multmedia de creación  ro ia e externos, vídeos ex licatvos sobre os 
contdos e tarefas. Foi facilitada a entrega dos libros. 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Información e achega das actvidades ao alumnado mediante  lataformas 
varias: Blogs  e  ixina web do Centro, gru o telefónico, Abalar. Atención 
telefónica diaria e constante is familias e alumnado.

Publicidade Publicación obrigatoria na  ixina web do Centro e información telefónica.


