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           CIENCIAS NATURAIS 

 

BLOQUE 1: ACTIVIDADE CIENTÍFICA  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN       ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B1.1. Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: buscar, 

seleccionar información de forma guiada e comunicar os resultados en 

diferentes soportes. 

▪ CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións 

e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

 

 
▪ CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 

 
▪ CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación 

coa propia saúde. 

 

BLOQUE 4:MATERIA Y ENERGÍA  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B4.1. Identificar e describir a auga e o aire como recursos fundamentais 

para a vida, e tomar conciencia da necesidade do seu uso responsable. 

▪ CNB4.1.1. Valora e aplica usos responsables da auga na casa. 

▪ CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na casa. 

▪ B4.2. Realizar experiencias sinxelas para analizar efectos das forzas sobre 

obxectos e movementos cotiáns. 

▪ CNB4.2.1 Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da aplicación dunha forza en 

situacións da vida cotián. 

▪ CNB4.2.2 Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e movementos cotiáns. 

 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS  

   CRITERIOS DE AVALIACIÓN       ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B5.1. Observar, manexar e clasificar obxectos e aparellos simples 

domésticos e escolares identificando a súa utilidade, as partes que os 

compoñen e a enerxía que empregan. 

▪ CNB5.1.1. Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os beneficios 

que producen na vida cotiá. 



▪  CNB5.1.2. Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a importancia de 

cada profesión, a responsabilidade e a contribución social, evitando estereotipos sexistas. 

▪  CNB5.1.3. Manexa obxectos simples de uso cotián identificando as situacións que 

poden xerar risco e estereotipos sexistas. 

▪ B5.2. Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e 

coidando o seu uso. 

▪ CNB5.2.1. Identifica e describe as partes dun ordenador durante o seu uso. 

▪ CNB5.2.2. Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. 

 

 

              CIENCIAS SOCIAIS 

 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN         ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

 

 

 

▪ B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. ▪ CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. 

 

 
▪ CSB2.1.2. Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá. 

▪ B2.2. Observar e localizar nun mapa os lugares nos que hai auga 

distinguindo entre zonas de auga doce e salgada. 

▪ CSB2.2.1. Identifica os lugares onde hai auga na contorna e localiza, en mapas sinxelos, 

como se distribúe a auga doce e salgada no territorio. 

 

▪ B2.3. Coñecer os elementos básicos que forman un ecosistema, 

identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios neles e 

espertando actitudes de defensa, respecto e recuperación deles. 

▪ CSB2.3.1.Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman un ecosistema 

identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios neles e cita algunha 

medida de respecto e recuperación. 

▪ B2.4 Realizar sinxelos traballos dalgún ecosistema en concreto: acuático, 

terrestre. 

▪ CSB2.4.1.Nomea os elementos e as características básicas dos ecosistemas sobre os que 

se investigou na aula. 

▪ B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando ▪ CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. 



en grupo as consecuencias que a intervención humana provoca na 

conservación da paisaxe natural e definindo algunhas medidas para a 

conservación desta. 

▪ CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. 

▪ CSB2.5.3.Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do medio 

natural. 

 

▪ B2.6.Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe local e 

coñecer algunha características máis significativa destes. 

▪ CSB2.6.1.Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñece as 

características máis significativa destes. 

▪ B2.7.Identificar algunhas rochas e minerais presentes na contorna e 

recoñecer algúns usos que as persoas fan deles. 
▪ CSB2.7.1.Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece algúns usos aos 

que se destinan. 

▪ B2.8.Empregar correctamente as nocións topolóxicas básicas de posición e 

proximidade para orientarse na contorna máis próxima. 

▪ CSB2.8.1.Elabora un esbozo do plano do barrio no que este situada a escola e deseñar 

posibles itinerarios de acceso desde a súa casa. 

 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

      ESTÁNDARES DE PARENDIZAXE 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE  

 

▪ B3.5.Recoñecer algunha das manifestacións culturais e obras mais 

representativas da comarca e da comunidade, valorar a súa diversidade e 

contribuír á súa conservación. 

▪  CSB3.5.1.Explica oralmente algunhas festas, costumes, folclore,..propias da escola, da 

cidade, da comunidade así como algunha obra que sexa moi representativa na contorna 

próxima. 

▪ B3.6.Analizar, de maneira sinxela, os cambios que as comunicacións 

provocaron nas actividades persoais e sociais. 

▪ CSB3.6.1.Cita algúns cambios que provocaron, nas actividades persoais e sociais, a 

evolución dos medios de comunicación. 

▪ B3.7.Identificar as profesións que non lle son tan familiares, coñecer un 

pouco sobre elas e clasificalas segundo o servizo que prestan á 

comunidade e se se realizan en fábricas ou ao aire. 

▪ CSB3.7.1.Describe as funcións das profesións que lle son máis novas, responsabilidades, 

ferramentas que empregan e o servizo que lle prestan á poboación. 

 

 
▪ CSB3.7.2.Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos que 

prestan servizos. 

 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO.  

▪ B4.1.Comprender e distinguir os conceptos temporais: pasado, 

presente e futuro. 

▪ CSB4.1.1.Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas conversas da 

vida cotiá. 



▪ B4.2.Coñecer os instrumentos básicos para a medida do tempo, iniciarse 

no seu uso e manexo. 

▪ CSB4.2.1.Coñece os instrumentos de medida do tempo e se inicia no seu manexo. 

▪ B4.3. Recoñecer, comprender e ordenar cronoloxicamente os cambios 

producidos polo paso do tempo na evolución do obxectos, persoas, feitos 

ou acontecementos sobre os que se investigou. 

▪ CSB4.3.1.Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a evolución no 

tempo de obxectos, persoas, feitos ou acontecementos sobre os que se investigou. 

▪ CSB4.3.2.Describe algún acontecemento vivido na familia, na escola, na súa contorna ou 

outros feitos próximos expresándoos con criterios temporais. 

 

▪ B4.4.Recoñecer a cultura e o patrimonio da contorna que nos rodea 

comprendendo a importancia da súa conservación. 

▪ CSB4.4.1.Coñece a importancia que ten a conservación dos restos históricos para 

entender a historia da vida humana. 

▪ B4 5.Coñecer que é un museo, cal é a súa función e valorar o seu papel 

gozando da contemplación de obras artísticas. 
▪ CSB4.5.1.Explica que é un museo e cales son as súas funcións. 

▪ CSB4.5.2.Recoñece os museos, e os sitios arqueolóxicos como espazos de gozo e ocio. 

▪ B4.4. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre 

diferentes fenómenos físicos e químicos da materia. 

▪ CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou 

proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia, en diferentes 

soportes. 

▪ CNB4.4.4. Identifica e expón as principias características das reaccións químicas: 

combustión, oxidación e fermentación. 

▪ CNB4.4.5. Respecta as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos instrumentos 

de observación e dos materiais de traballo. 

 

 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

     ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS  

▪ B5.1. Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos. ▪ CNB5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o número de 

pezas, o xeito de accionalas e a acción que realizan. 

▪ CNB5.1.2. Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas. 



 

 

▪ B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da 

tecnoloxía.Identificar os beneficios e riscos. 

▪ CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da 

humanidade. 

▪ CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na 

medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías 

da información e a comunicación. 

 

             LENGUA CASTELLANA 

 

 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

      ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR   

▪ B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando o quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 
▪ LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. 

▪ LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas. 

▪ B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e 

integrala na produción propia. 

▪ LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para 

comunicarse oralmente, identificando, de xeito global, o valor comunicativo destes. 

▪ LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción axeitada ao seu nivel. 

▪ B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias dIarias ▪ LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel. 

▪ LCB1.4.2. Identifica polo contexto o significado de distintas palabras. 

 

▪ CNB5.1.3. Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e dos aparellos e 

a súa utilidade para facilitar as actividades humanas. 

▪ CNB5.3.2. Observa e identifica as principais características dos imáns e relaciona 

electricidade e magnetismo. 



▪ B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e sinxelo, de 

diferente tipoloxía, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

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

prescritivos). 

▪  LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de 

uso habitual, do ámbito escolar e social. 

▪ LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos atendendo á forma 

da mensaxe e a súa intención comunicativa: cartas, anuncios, regulamentos, folletos…. 

▪ LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á compresión literal. 

▪ B1.6. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de 

comunicación. 

▪ LCB1.6.1. Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais para obter 

información. 

▪ LCB1.6.2. Recoñece de forma global o contido principal dunha entrevista, noticia ou 

debate infantil procedente dos medios de comunicación. 

▪ B1.7. Reproducir textos axeitados aos seus gustos e intereses. ▪ LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos literarios ou non literarios, sinxelos e breves, 

axeitados aos seus gustos e intereses. 

 

▪ B1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís. ▪ LCB1.8.1. Adecúa a entoación, o volume e o xesto á representación dramática. 

▪ B1.9. Producir textos orais breves, imitando modelos a atendendo á 

forma e a intención comunicativa. 

▪ LCB1.9.1. Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar e social, 

de diferente tipoloxía: noticias, avisos, contos, poemas, anécdotas…. 

▪ LCB1.9.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental. 

▪ B1.10. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

▪ LCB1.10.1 Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

▪ B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. ▪ LCB1.11.1 Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: escoita e 

pregunta para asegurar a comprensión. 

▪ B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter 

infantil. 

▪ LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de 

textos moi sinxelos apropiados á súa idade. 

 

 
▪  LCB2.1.2. Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa experiencia infantil. 

▪ B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando ▪ LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. 



a lectura como medio para ampliar o vocabulario. 
▪ LCB2.2.2. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos do 

ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). 

▪ B2.3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a 

comprensión lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

▪ LCB2.3.1. Activa, de forma guiada, coñecementos previos para comprender un texto. 

▪ LCB2.3.2. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das 

ilustracións redundantes 

▪ LCB2.3.3. Relaciona a información contida nas ilustracións coa información que aparece 

no texto. 

▪ B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. ▪ LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado, momentos de lecer para a lectura voluntaria. 

▪ LCB2.4.2. Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias lectoras. 

 

▪ B2.5. Usa, de xeito guiado, a biblioteca para localizar libros 

axeitados aos seus intereses. 

▪ LCB2.5.1. Consulta na biblioteca, de xeito guiado, diferentes fontes bibliográficas e 

textos en soporte informático para obter información sobre libros do seu interese. 

▪ B2.7. Identifica, con axuda, a estrutura básica de diferentes textos lidos. ▪ LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre información e publicidade. 

▪ LCB2.8.1. Formula hipóteses, de xeito guiado, sobre a finalidade de diferentes textos 

moi sinxelos a partir da súa tipoloxía, e dos elementos lingüísticos e non lingüísticos moi 

redundantes, axeitados á súa idade. 

▪  B2.8. Utilizar de xeito guiado as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura da información. 

▪ LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e Comunicación 

para buscar información. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN  ESCRITA. ESCRIBIR 

 

 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

       ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

▪ B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos 

(descritivos, narrativos, dialogados) e intencións 

comunicativas(informativos, literarios e prescritivos, aplicando as regras 

ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

▪ LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida 

cotiá, do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e a súa intención 

comunicativa)e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas: cartas, folletos 

informativos, noticias, instrucións, receitas, textos literarios… 

 



 
▪ LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando riscos etc. 

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

escrita dos seus compañeiros. 

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

compañeiros. 

▪ B3.3. Aplicar, de xeito guiado, todas as fases do proceso de escritura na 

produción de textos escritos de distinta índole: planificación, 

textualización, revisión e reescritura. 

▪ LCB3.3.1. Utiliza borradores que amosan a xeración e selección de ideas e a revisión 

ortográfica na escritura de textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal, social e 

escolar. 

▪ B3.4. Elaborar, de xeito guiado, proxectos individuais ou colectivos 

sobre diferentes temas da área. 

▪ LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre experiencias realizadas: 

plantar fabas, cría de vermes de seda…. 

▪ LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con imaxes 

de carácter redundante co contido. 

▪ B3.5. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación de xeito 

guiado para presentar as súas produción. 

▪ LCB3.6.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para escribir 

e presentar textos moi sinxelos. 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da 

lingua, (categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis 

▪  eficaz. 

▪ LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, 

adxectivo, verbo. 

▪ LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro ao 

producir textos orais e escritos. 

▪ B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do 

uso da lingua. 

▪ LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral e escrita. 

▪ LCB4.2.2. Forma palabras compostas a partir de palabras simples. 

▪  LCB4.2.3. Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado nas oracións simples. 

▪ B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para 

favorecer unha comunicación máis eficaz. 

▪ LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel e as 

aplica á escritura de textos sinxelos. 

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

través do coñecemento da lingua. 

▪ LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e 

escrita. 

 



 

 
▪ LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 

▪ LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

▪ B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar 

na aprendizaxe. 

▪ LCB4.5.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos dixitais. 

▪ B4.6. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na 

súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 
▪ LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 

▪ B5.1. Valorar textos como fonte de lecer e información. ▪ LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, cancións, 

poesía, cómics, refráns e adiviñas 

▪ B5.2. Iniciar a lectura e expresiva de textos literarios narrativos, líricos e 

dramáticos na práctica escolar. 

▪ LCB5.2.1. Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral, literatura 

infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

▪ LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en textos literarios 

(personificacións) 

▪ B5.3. Valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, 

contos, refráns, adiviñas. 

▪ LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, 

refráns, adiviñas. 

▪ B5.5. Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos literarios 

sinxelos: contos e poemas. 

▪ LCB5.5.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir de pautas 

ou modelos dados. 

▪ B5.6. Reproducir textos literarios breves e moi sinxelos adaptados á súa 

idade. 

▪  LCB5.6.1. Reproduce textos orais moi breves e sinxelos: cancións e poemas. 

▪ B5.7. Participar con interese en dramatizacións de sinxelos textos 

literarios adaptados á idade. 

▪ LCB5.7.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios 

axeitados á súa idade. 

▪ B5.8. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 

galega, como vehículo de comunicación e como recurso de lecer persoal. 

▪ LCB5.8.1. 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 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B1.1. Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos e 

situacións da vida cotiá e explicar oralmente o proceso seguido para a 

súa resolución. 

▪ MTB1.1.1. Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 

▪ B1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo 

matemático ben feito. 

▪ MTB1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo, claro e 

ordenado no caderno e en calquera aspecto que se vaia traballar na área de Matemáticas. 

▪ B1.3. Utilizar, coa guía do mestre ou da mestra, os medios tecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe e para a resolución de problemas. 
▪ MTB1.3.1. Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de problemas. 

▪ B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 

apropiados.  

▪ MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. 

 

 
▪ MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. 

▪ MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes. 

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

situacións da vida cotiá. 

 

▪ MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

▪ MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 999. 

▪ MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

▪ MTB2.2.4. Identifica os números pares e os impares. 

▪ B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 

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

problemas. 

▪ MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de 

problemas contextualizados. 

 



 
▪ MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación na 

resolución de problemas contextualizados. 

▪ MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental. 

▪ B2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 

establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade 

dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando sobre o proceso 

aplicado para a resolución de problemas. 

▪ MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

▪ MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: 

revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto. 

BLOQUE 3. MEDIDA  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B3.4. Coñece as unidades básicas de medida do tempo e as súas relacións, 
utilizándoas para resolver problemasda vida diaria. 

▪ MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e cuartos) 

 

 ▪ MTB3.4.2 Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas temporais 

axeitadas e as súas relación. 

▪ B3.5. Coñece o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e 

billetes do sistema monetario da Unión Europea. 

▪ MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais 

como figuradas. 

 
▪ MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as 

operacións utilizadas e as unidades dos resultados. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B4.1. Identificar e completar figuras simétricas. ▪ MTB4.1.1. Completa figuras partindo do seu eixe de simetría. 

 

▪ B4.2. Nomear un polígono segundo o seu número de lados. ▪ MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato. 

▪ B4.3. Discriminar prismas, pirámides, conos, cilindros e esferas. ▪ MTB4.3.1. Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos do entorno 

inmediato. 



▪ B4.4. Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de sistemas 

de referencia e de obxectos ou situacións familiares. 

▪ MTB4.4.1. Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos. 

 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B4.5. Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 

establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade 

dos coñecementos matemáticos axeitados reflexionando sobre o proceso 

aplicado para a resolución de problemas. 

▪ MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos 

contidos traballados. 

▪ B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando 

algúns recursos de representación gráfica: táboas de datos, bloques de 

barras, diagramas lineais, gráficos de pictogramas… comunicando a 

información. 

▪ MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas. 

▪ MTB5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de gráficos. 

▪ B5.2. Realizar estimacións en situacións de azar utilizando o 

vocabulario: seguro, posible e imposible. 

▪ MTB5.2.1. Diferenza o concepto de suceso seguro, suceso posible e suceso imposible. 

 

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B1.1. Comprender a información xeral e relevante de textos orais 

sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia 

infantil. 

▪ LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos orais sinxelos 

procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil. 

▪ LGB1.1.2. Recoñece a función dos medios de comunicación como fonte de información. 

▪ B1.2. Comprende informacións audiovisuais sinxelas procedentes de 

diferentes soportes. 

▪ LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos audiovisuais 

que inclúan imaxes e elementos sonoros de carácter redundante. 

▪ B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián 

ou do ámbito académico. 

▪ LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 

contestando se é preciso. 

 



▪ B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 

producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que rexen 

a interacción oral. 

▪ LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.  

▪ LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala. 

▪ LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais. 

▪ LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e 

valora o seu uso fóra dela. 

▪ LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. 

▪ LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese, unha 

actitude receptiva de escoita e respecta as opinións das demais persoas. 

▪ LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

 

▪ B1.6. Usar fórmulas de tratamento adecuadas nos intercambios 

comunicativos máis habituais. 

▪ LGB1.6.1. Usa fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, 

felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

▪ B1.7. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en 
grupo. 

▪ LGB1.7.1. Amosa respecto ás achegas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

▪ B1.8. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

▪ LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación axeitada a 

cada acto comunicativo e propia da lingua galega. 

▪ B1.9. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

▪ LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista evidente. 

▪ LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial ás referentes ao 

xénero, ás razas e ás etnias. 

▪ B1.10. Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral. ▪ LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais: sanidade, 

educación, medios de comunicación... 

▪ LGB1.10.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos sinxelos de 

uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

▪ LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e 

acontecementos próximos á experiencia do alumnado, procedentes dos medios de 

comunicación. 

▪ LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de 

situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

▪ LGB2.1.3. Localiza información en textos vinculados á experiencia, tanto os producidos 

con finalidade didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e 

explicacións). 

▪ B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información 

procedente de ilustracións. 

▪ LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. 

▪ B2.3. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses para chegar 

progresivamente á expresividade e autonomía lectoras, e dramatiza cando 

é preciso. 

▪ LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos diversos. 

▪ LGB2.3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada. 

▪ LGB2.3.3. Fai lecturas dramatizadas de textos. 

 

▪ B2.5. Ter interese por ter unha biblioteca propia. ▪ LGB2.5.1. Coida, conserva e organiza os seus libros na súa casa. 

▪ B2.6. Amosar interese polos textos como fonte de aprendizaxe e medio 

de comunicación e de lecer. 

▪ LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio de 

comunicación e de lecer. 

▪ B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos 

do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

▪ LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en función dos seus 

gustos e preferencias. 

▪ LGB2.7.2. Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias lectoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 

infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 

coa escola. 

▪ LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís como 

invitacións,felicitacións, notas ou avisos, utilizando as características habituais deses 

textos. 

▪ LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 

▪ LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos suspensivos, 

signos de exclamación e interrogación. 

▪ LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención ao uso 

das maiúsculas. 

▪ LGB3.1.5. Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa escola (listaxes, 

descricións e explicacións elementais) ou cos medios de comunicación social (novas 

sinxelas, titulares, pés de foto) sobre acontecementos próximo á súa experiencia. 

▪ B3.2. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non 

verbal. 

▪ LGB3.2.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

 

▪ B3.3. Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento 

de texto. 

▪ LGB3.3.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 

▪ B3.4. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a 

comprensión dos textos. 

▪ LGB3.4.1. Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu 

contido. 

▪ B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera 

soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de 

expresión creativa. 

▪ LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

▪ LGB3.5.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión 

e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 
▪ LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, 

enunciados, palabras e sílabas. 

▪ LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 

▪ LGB4.1.3. Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, 
frases ou textos. 

▪ LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. 

▪ B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas. ▪ LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas e 

aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

▪ B4.3. Recoñecer a relación entre o son e grafía, así como as palabras como 

instrumento para a segmentación da escritura. 
▪ LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. 

▪ LGB4.3.2. Identifica as palabras como instrumento para a 

segmentación da escritura. 

▪ B4.4. Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a lingua 

escrita. 

▪ LGB4.4.1. Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a 

lingua escrita. 

▪ B4.5. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

▪ LGB4.5.1. Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 



 
 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

      B5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos LGB5.1.1. Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento da 

nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

  LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses 

infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora. 

B5.3. Recrear e compoñer poemas sinxelos e relatos breves a partir de 

modelos sinxelos dados. 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos intereses 

infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. 

B5.4. Participar en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados á súa 

idade. 

  LGB5.3.1. Recrea e compón poemas sinxelos e relatos breves, a partir de 

modelos sinxelos dados, para comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, 

desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 

B5.5. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo persoal. 

  LGB5.4.1. Participa en dramatizacións de textos literarios sinxelos 

adaptados á súa idade. 

    LGB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de 

comunicación, e como recurso de gozo persoal. 

 
  

         VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA  

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a en base ás autopercepcións e 

autodescrición de calidades. 

VSCB1.1.1. Recoñece e describe verbalmente os seus estados de ánimo en composicións 

libres. 

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación extrínseca e esforzándose para 
o logro de éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.3.1. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 
VSCB1.3.2. Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, unha 
autoavaliación responsable da execución das tarefas. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS    

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

VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e emocións. 

VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en 
exposicións orais para expresar opinións, sentimentos e emocións. 
 VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con 
amabilidade. 
 



B2.2. Empregar a aserción. VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe positiva. 

B2.3. Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades sociais. VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. 

B2.4. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. 
  

VSCB2.4.1. Identifica distintas maneiras de ser e actuar. 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS  

B3.1. Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais e compartindo puntos de vista e sentimentos. 

VSCB3.1.1. Establece relacións de confianza cos iguais e as persoas 
adultas. 
VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais. 

B3.5. Analizar, en relación coa experiencia de vida persoal, a necesidade de preservar os 
dereitos á alimentación, á vivenda e ao xogo de todos os nenos e nenas do mundo. 

VSCB3.5.1. Representa plasticamente a necesidade da alimentación, a 
vivenda e o xogo para os nenos e as nenas. 
 VSCB3.5.2. Explica as consecuencias para os nenos e para as nenas 
dunha mala alimentación, a falta de vivenda digna e a imposibilidade de xogar. 
 VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e das nenas no 
xogo e no emprego dos xoguetes. 

B3.6. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e 
corresponsabilidade entre homes e mulleres. 

VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións. 
VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu 
sexo. 

B3.7. Tomar medidas preventivas,valorando a importancia de previr accidentes 
domésticos. 

VSCB3.7.1. Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e de 
previr accidentes domésticos. 
VSCB3.7.2. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a 
saúde e a calidade de vida. 
VSCB3.7.3.Expresa as medidas preventivas dos accidentes domésticos 
máis frecuentes. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos:  

-Análise das producións do alumnado: 

  -Producións musicais. 

 - Producións orais. 

- Producións escritas. 

- Producións plásticas. 

Instrumentos: 

Lista de control. 

Rexistro da realización e entrega de tarefas . 

Producións enviadas polo alumnado. 

Vídeochamadas co alumnado. 

Exercicios escritos de comprobación de adquisición de contidos novos. 

 

Cualificación final 

 

A nota da 3º avaliación  será a media da 1º e da 2º, e debido a que ningún alumn@ se poderá ver 
prexudicado polas dificultades derivadas do cambio da metodoloxía a distancia, as tarefas que se envíen  
ao profesorado servirán para subir a nota ata un máximo de dous puntos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades   

 As actividades serán coordinadas entre titor@s e especialistas, interdisciplinares,  transversais e 

competenciais. 

-Tipos: escritas e orais, de lectura, plásticas, audiovisuais e motrices. 

-Todas estas actividades serán de carácter motivador. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

-Presentación de actividades con distintos soportes motivadores.  

-Utilización de ligazóns a distintas webs con actividades interactivas. 

-Medios tecnolóxicos: WEBEX, correo electrónico, ABALAR 

-Grupo de curso coa aplicación Wasap, para enviar tarefas e aclarar dúbidas.Vídeochamadas. 

Materiais e recursos - Libros físicos cos  que traballaban os alumn@s na aula.Libro dixital.Enlaces.  

- Libros de lectura dixitais 

- Fichas creadas de reforzó e ampliación de contidos. 

- Material impreso polas familias o polos servizos sociais para aqueles nen@s co precisen. 

- Recursos educativos na rede. 

- Material deportivo e todo  tipo de material dispoñible nas súas casas. 

- Tablets e ordenadores cedidos polo centro. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

 

Información ao alumnado e 
ás familias 

 
1) Páxina web do colexio: para a publicación das tarefas a realizar e demais 
información relevante. 
2) Correo electrónico dos titores e especialistas para a comunicación directa coas 
familias; o envío e corrección das tarefas dos alumnos/as; e a facilitación de 
indicacións, orientacións e  correccións pertinentes sobre as mesmas. 
3) A través dos titores/as do grupo-clase de ser preciso. 
4) Abalar móbil 
5) Conexións Cisco Webex e telefónica de ser preciso. 
6)Aplicación Wasap 
 

 

 

Publicidade 

 

 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



5. Medidas de atención á diversidade 

   Os titores proporán actividades de reforzo con distintos graos de realización e dificultade en función das necesidades do 
alumnado con  
actividades en diferentes soportes: vídeos, ligazóns á web, documentos descargables, apoio visual... 

 
   Titoras e a mestra de PT e o mestre de AL coordinaranse en todo momento (a través de videochamadas, teléfono, ou 
correo electrónico)  para unha mellor atención a este alumnado. 

  
   Como medidas extraordinarias de atención á diversidade o profesorado de PT e AL: 

 
 Comunicaranse co alumnado  mediante videochamadas, chamadas telefónicas, correo electrónico ou calquera outro 

medio que lle facilite ás familias a atención personalizada. 

 As actividades que se planifiquen terán aplicación na vida cotiá para relacionar o estudado co entorno e darlle maior 

significatividade, sempre partindo dos seus coñecementos previos.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


