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1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

1.1 Área de Lingua Galega. 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
CC 

Clave 

B1.2. Comprensión 
global e específica 
de informacións 
audiovisuais moi 
sinxelas 
procedentes de 
diferentes soportes.  

B1.2. Comprender 
informacións 
audiovisuais sinxelas 
de carácter específico 
procedentes de 
diferentes soportes.  
 

LGB1.2.1 Comprende 
informacións relevantes e 
específicas moi evidentes de 
documentos audiovisuais 
sinxelos que presenten imaxes 
e/ou sons moi redundantes co 
contido. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

B1.9 
Recoñecemento de 
usos de linguaxe 
disicriminatoria coas 
diferenzas. 

B1.9 Recoñecer usos 
de linguaxe 
discriminatoria coas 
diferenzas. 

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe 
respectuosa coas diferenzas, 
en especial as referentes ao 
xénero, ás razas e ás etnias.  

CCL 
CSC 

B2.1 Comprensión 
de informacións 
concretas en textos 
de uso cotián como 
invitacións, 
felicitacións, notas e 
avisos ou mensaxes 
curtas. 

B2.1. Comprender a 
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 social.  

CCL 
CD 
CSC 

B2.4. Interpretación 
da información das 
ilustracións. 
 

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.  
 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

Clave 

B3.3. Composición 
de textos moi 
sinxelos 
relacionados coa 
escola para 
organizar e 
comunicar 
información 
(listaxes, 
descricións, 

B3.1. Producir e 
reescribir textos sinxelos 
relativos a situacións 
cotiás infantís, aqueles 
propios dos medios de 
comunicación ou os 
relacionados coa escola, 
respectando as 
convencións elementais 
da escrita.  

LGB3.1.2. Elabora pequenos 
textos con certa coherencia e 
de xeito creativo.  

CCL 
CSIEE 
CAA 

LGB3.1.3. Usa o punto nos 
seus escritos.  

CCL 
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explicacións 
elementais). 

 

B3.4. Respecto 
polas convencións 
xerais da escrita: 
uso das 
maiúsculas e do 
punto. 

LGB3.1.4. Interésase por 
aplicar as regras ortográficas, 
con especial atención ao uso 
das maiúsculas.  

CCL 
CSC 
CCEC 

B3.8. Utilización 
de elementos 
gráficos sinxelos, 
como a ilustración 
para facilitar a 
comprensión. 

B3.5. Utilizar recursos 
gráficos, como a 
ilustración, que faciliten 
a compresión dos 
textos. 

LGB3.5.1. Ilustra 
creativamente os seus escritos 
con imaxes redundantes co 
seu contido.  

CCL 
CD 
CSIEE 

B4.2 Observación 
das variacións 
morfolóxicas (de 
singular e plural, 
feminino e 
masculino) en 
textos. 

B4.1. Utilizar 
terminoloxía lingüística e 
gramatical moi 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, 
de forma xeral, palabras e 
sílabas.   

CCL 
CAA 

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

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

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

Clave 

B4.4. 
Recoñecemento da 
relación entre son e 
grafía no sistema 
lingüístico galego. 
B4.5 Identificación 
da palabra como 
instrumento para a 
segmentación da 
escritura. 

B4.3. Recoñecer a 
relación entre son e 
grafía así como as 
palabras como 
instrumento para a 
segmentación da 
escritura.  
 

LGB4.3.1. Recoñece a 
relación entre son e grafía.  
 

CCL 
CAA 

LGB4.3.2. Separa as palabras 
que conforman un enunciado. 

B5.1. Recreación e 
reescritura moi 
sinxela, usando 
modelos, de 
diversos textos 
literarios (narrativos 
ou poéticos): breves 
contos, poemas, 
refráns, adiviñas, 
trabalinguas, 
cantigas e xogos de 
sorte. 

B5.1. Recrear e 
reescribir de xeito moi 
sinxelo diversos textos 
literarios, usando 
modelos.  
 

LGB5.1.1. Recrea e reescribe 
de xeito moi sinxelo diversos 
textos literarios: breves contos, 
poemas, refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e xogos 
de sorte; usando modelos.  

CCL 
CAA 
CCEC 
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B5.4. Recreación e 
composición de 
breves relatos para 
comunicar 
sentimentos e 
experiencias 
persoais. 

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

LGB5.3.1. Recrea e compón 
breves relatos, a partir de 
modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos e 
experiencias persoais.  

CCL 
CSC 
CCEC 

 

 

1.2. Área de Lingua Castelá. 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 
Clave 

B 1.11 Uso dunha 
linguaxe non 
discrimintatoria e 
respectuosa coas 
diferenzas. 

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

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

CCL 
CSC 

B3.1. 
Recoñecemento e 
utilización de 
recursos gráficos 
na comunicación 
escrita. 

B3.1. Interiorizar e 
utilizar as normas 
básicas de escritura e 
os seus aspectos 
gráficos  
 

LCB3.1.1. Relaciona os 
códigos oral e escrito: 
discrimina sons nas palabras e 
consolida aspectos 
grafomotores e grafías da 
Lingua castelá en palabras 
significativas. 

CCL 

B3.2. Uso de 
elementos 
lingüísticos e non 
lingüísticos na 
comunicación 
escrita. 

B3.2. Relacionar 
códigos verbais e non 
verbais.  
 

LCB3.2.1. Ilustra de xeito 
creativo os seus escritos con 
ilustracións redundantes.  
 

CCL 

B3.3 Utiliza 
estratexias para a 
produccion de 
textos: 
planificación, 
identificación da 
función, 
textualización, 
revisión e 
reescritura. 
B3.4 Produción de 
textos segundo 
Plan de escritura. 

B3.3. Planificar e 
producir, con axuda, 
diferentes tipos de 
textos atendendo ao 
seu formato (descritivos, 
narrativos, dialogados) 
e intencionalidade 
comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos) e coida a 
presentación  
 

LCB3.3.1. Escribe, con axuda, 
en diferentes soportes, textos 
moi sinxelos propios do ámbito 
escolar e social: listas, notas, 
normas, felicitacións, 
instrucións, contos, 
anécdotas…  

CCL 
CD 
CAA 

LCB3.3.2. Presenta os seus 
escritos con limpeza, evitando 
riscos.  
 

CCL 
CAA 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

Clave 

B4.1 A palabra. 
Iniciación ao orde 
alfabético. 
Recoñecemento 
das características 
e uso das 
diferentes clases de 
palabras. Xénero e 
número do nome. 
Tempos verbais. 

B4.1. Aplicar os 
coñecementos 
gramáticos básicos 
sobre a estrutura da 
lingua.  

LCB4.1.1. Desenvolve a 
conciencia fonolóxica: 
identifica sílabas como 
elementos fundamentais da 
palabra.  

CCL 

LCB4.1.5. Utiliza 
adecuadamente os artigos nos 
textos orais e escritos.  

CCL 
 

LCB4.1.4. Distingue xénero e 
número en palabras habituais. 

B4.2. Vocabulario. 
Sinónimos e 
antónimos. 
Aumentativos e 
diminutivos. 
Comparacións e 
palabras derivadas. 

B4.2. Mellorar o 
coñecemento da lingua 
e sistematizar a 
adquisición de 
vocabulario.  
 

LCB4.2.1. Relaciona 
sinónimos e antónimos 
básicos en parellas de 
palabras significativas.  

CCL 

LCB4.2.3. Utiliza diminutivos e 
aumentativos, en textos orais e 
escritos.  

CCL 

B4.3. Ortografía: 
utilización das 
regras básicas de 
ortografía. Signos 
de puntuación. 

B4.3. Aplicar os 
coñecementos básicos 
sobre as regras 
ortográficas para 
favorecer unha 
comunicación máis 
eficaz. 

LCB4.3.1. Utiliza de forma 
correcta os signos de 
puntuación e as normas 
ortográficas propias do nivel e 
as aplica á escritura de textos 
significativos sinxelos e 
seguindo modelos. 

CCL 

B4.4 
Recoñecemento e 
observación 
reflexiva dos 
constituintes 
oracionais: a 
oración simple, 
suxeito e predicado. 

B4.4. Desenvolver 
estratexias para 
mellorar a comprensión 
oral e escrita a través 
do coñecemento da 
lingua.  
 

LCB4.4.1. Forma e ordena 
correctamente oracións 
simples para compoñer textos 
sinxelos.  

CCL 

 

 

1.3. Área de Ciencias da Natureza. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

Clave 

B1.3. Busca guiada 
de información en 
internet e noutros 
soportes.  

B1.4. Elaboración 
guiada de textos 
escritos básicos, 
murais, paneis, 
esquemas ou 
presentacións para 
recoller conclusións. 

B1.1. Buscar, 
seleccionar información 
de forma guiada e 
comunicar os resultados 
en diferentes soportes.  

CNB1.1.1. Busca e selecciona 
información de forma guiada e 
comunica o resultado de forma 
oral e escrita, de maneira 
limpa, clara e ordenada, en 
diferentes soportes. 

CAA  

CCL  

CMCC
T 

CSIEE 

CCEC 

CD 

CNB1.1.2. Manifesta certa 
autonomía na observación e 
na planificación de accións e 

CAA 

CMCC
T 
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tarefas e ten iniciativa na toma 
de decisións. 

CSIEE 

B2.3. Observación 
de igualdades e 
diferenzas entre as 
persoas.  

B2.4. Identificación 
das partes do corpo 
humano. 

B2.5. Identificación 
e verbalización de 
emocións (medo, 
tristura, enfado, 
ledicia) e 
sentimentos propios 
e alleos. 

B2.1. Identificar 
semellanzas e 
diferenzas entre as 
persoas valorando a 
diversidade. 

CNB2.1.1. Identifica 
semellanzas e diferenzas entre 
as persoas valorando a 
diversidade. 

CMCC
T 

CSC  

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

CMCC
T  

CCL  

CSC 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

Clave 

B3.1. Os seres 
vivos: as plantas e 
os animais. 

B3.1. Identificar e 
explicar en diferentes 
soportes, as principais 
características das 
plantas e dos animais. 

CNB3.1.1. Explica as 
principais diferenzas entre 
plantas e animais empregando 
diferentes soportes. 

CMCC
T 

CCL 
CNB3.1.2. Identifica e 
describe, con criterios 
elementais, animais e plantas 
do seu contorno 

CNB3.1.3. Amosa condutas de 
respecto e coidado cara aos 
seres vivos. 

CMCC
T 

 

B4.1. Tarefas de 
redución, 
reutilización e 
reciclaxe na escola 
e no seu contorno 
próximo. 

B4.1. Adoptar medidas 
de protección 
medioambientais e 
poñelas en práctica na 
escola. 

CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e 
recicla obxectos na escola. 

CMCC
T 

CSC 

CSIEE 

B4.4. Exploración de 
materiais e obxectos 
do contorno para 
identificar 
propiedades físicas 
observables (cor, 
dureza, cheiro, 
sabor e textura) e a 
súa utilidade. 

B4.2. Experimentar e 
manipular instrumentos 
e obxectos sinxelos de 
uso cotián identificando 
algunhas propiedades 
físicas. 

CNB4.2.1. Identifica cor, 
dureza, cheiro, sabor e textura 
en materiais e obxectos de uso 
cotián. 

CMCC
T 

B5.1. Observación e 
clasificación de 
aparellos e 
máquinas sinxelas 
do contorno 
identificando a súa 

B5.1. Manexar obxectos 
e aparellos simples 
domésticos e escolares, 
describir os seus 
materiais e o seu 
funcionamento e 

CNB5.1.1. Coñece e nomea os 
oficios das persoas do seu 
contorno e evita estereotipos 
sexistas. 

CMCC
T 

CSC 

CCL 
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utilidade e evitando 
estereotipos 
sexistas. 

utilizalos con 
seguridade evitando 
estereotipos sexistas. 

B5.4. Identificación 
dos compoñentes 
básicos dun 
ordenador. 

B5.5 Coidado dos 
recursos 
informáticos. 

B5.2. Empregar o 
ordenador identificando 
os compoñentes 
básicos e coidando o 
seu uso. 

CNB5.2.1. Identifica e nomea 
correctamente as partes dun 
ordenador cando traballa con 
el. 

CMCC
T 

CD 

CCL 

 

 

1.4. Área de Ciencias Sociais. 

 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
CC 

Clave 

B1.9.Utilización da 
terminoloxía propia 
da área. 

B1.4.Coñecer e 
iniciarse no emprego 
da terminoloxía propia 
da área. 

CSB1.4.1.Identifica a 
terminoloxía propia da área. 

CCL 

CMCC
T 

CSC 

B2.1.A contorna 
física: observacións 
das características 
principais. 

B2.1.Identificar os 
elementos principais 
da contorna partindo 
do máis próximo a 
través da observación 
e uso das TIC. 

CSB2.1.1.Elabora e recolle 
información sobre aspectos da 
súa contorna natural, 
empregando imaxes, debuxos 
e outras fontes incluídas as 
TIC. 

CMCC
T 

CD 

CAA 

CSB2.1.2 Describe os 
elementos básicos da súa 
contorna máis próxima. 

CMCC
T 

CCL 

B2.4.Os elementos 
do ceo, as súas 
características e o 
seu movemento como 
indicador do paso do 
tempo. 
Experimentación do 
paso do tempo 
observando o 
movemento do Sol e 
da Lúa e asocialo ás 
diferentes partes do 
día e á noite. 

B2.6.Identificar os 
elementos que 
aparecen no ceo e 
coñecer a importancia 
que o Sol ten para a 
vida. 

CSB2.6.1.Nomea os 
elementos presentes no ceo e 
explica a importancia que o 
Sol ten para a vida. 

CMCC
T 

CCL 

B2.7.Coñecer a 
importancia que o 
movemento dos 
elementos do ceo 
teñen como indicador 
do paso do tempo: o 
día, a noite e as partes 
do día.  

CSB2.7.1.Relaciona o 
movemento dos elementos do 
ceo co cambio do día á noite e 
o paso do tempo ao longo do 
día: mañá, tarde e noite. 

CMCC
T 

CAA 

B2.5.Observación, a 
través dos sentidos, 
da paisaxe que nos 
rodea.Elementos 
naturais e humanos 
da contorna. A 

B2.9. Valorar a 
importancia que ten 
para a vida dos seres 
vivos o coidado dos 
elementos da paisaxe 
máis próxima. 

CSB2.9.1.Identifica algunha 
medida para a conservación 
da natureza máis próxima. 

CSC 

CMCC
T 
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importancia do 
coidado da natureza. 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

clave 

B3.1.Investigamos 
sobre as relacións 
de parentesco e 
roles familiares. 

B3.1.Recoñecer as 
relacións simples de 
parentesco familiar e os 
seus roles 
identificándose, 
situándose e valorando 
á pertenza a unha 
familia con 
características propias 
así como contribuíndo 
ao reparto equitativo 
das tarefas domésticas 
entre os seus membros. 

CSB3.1.1.Identifica as 
relacións de parentesco, 
discrimina os roles familiares e 
contribúe ao reparto equitativo 
das tarefas domésticas entre 
os membros da familia. 

CMCC
T 

CSC 

CAA 

B3.7.Manifestacións 
culturais da 
contorna. 

B3.8.Coñecer algunha 
das grandes 
manifestacións culturais 
que se celebran na 
escola valorando a súa 
diversidade e 
contribuíndo á súa 
conservación. 

CSB3.8.1.Cita e valora 
algunha das festas propias do 
outono, do inverno, da 
primavera e do verán que se 
celebran na contorna escolar e 
contribúe á súa conservación. 

CCEC 

CSC 

CCL 

B4.2.Sistemas de 
medida do tempo. O 
día, a semana, os 
meses e o ano. O 
calendario como 
instrumento de 
medida do tempo. 
Creación dun 
calendario anual 
propio establecendo 
os horarios das 
xornadas escolares, 
as semanas, os 
meses, as estacións 
do ano, situando os 
aniversarios e os 
acontecementos 
máis importantes. 

B4.3.Ser consciente do 
paso do tempo 
empregando, como 
unidades de medida, os 
días, as semanas, os 
meses, o ano, as 
estacións e o calendario 
como instrumento para 
medir e representar o 
paso tempo. 

CSB4.3.1.Sabe o número de 
días que ten unha semana e 
os meses, nomea os meses do 
ano e diferencia as estacións 
segundo as súas 
características. 

CMCC
T 

CCL 
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1.5. Área de Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

Clave 

B1.2. Confianza 
nas propias 
capacidades para 
desenvolver 
actitudes 
apropiadas e 
afrontar as 
dificultades 
propias do traballo 
científico. 

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 a traballar na 
área de Matemáticas. 

CMCT 

CAA 

B2.3. 
Equivalencias 
entre os elementos 
do sistema de 
numeración 
decimal: unidades 
e decenas. 

B2.4. O sistema de 
numeración 
decimal: valor de 
posición das cifras. 
B2.6. Identifica o 
número maior, o 
menor e o igual a 
un dado. 

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

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

CMCT 

CCL 

B2.10. Gusto pola 
presentación 
ordenada e limpa 
dos cálculos e dos 
resultados. 

B2.11. Cálculo de 
sumas e restas.  

B2.12. Utilización 
en situacións 
familiares da suma 
para xuntar ou 
engadir e da resta 
para separar ou 
quitar. 

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 básicos coa 
operación de suma na 
resolución de problemas 
contextualizados. 

CMCT 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 
Clave 

B2.13. Resolución 
de problemas da 
vida cotiá. 

B2.4. Identificar e 
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. 

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

CMCT 

CAA 

B3.2. Estimación 
de resultados de 
medidas 
(distancias, 
tamaños, pesos, 
capacidades...) en 
contextos 
familiares. 

B3.3. Comparar e 
identificar cal é o 
recipiente de maior 
capacidade, por 
estimación. 

MTB3.3.1. Compara e 
identifica cal é o recipiente de 
maior capacidade. 

CMCT 

B4.1. 
Interpretación de 
representacións 
espaciais sinxelas 
en situacións da 
vida cotiá.  

B4.3. Interese e 
curiosidade pola 
identificación das 
formas e dos seus 
elementos 
característicos. 

B4.1. Interpretar 
representacións 
espaciais sinxelas 
realizadas a partir de 
sistemas de referencia e 
de obxectos ou 
situacións familiares. 

MTB4.1.1. Describe a 
situación dun obxecto do 
espazo próximo en relación a 
un mesmo utilizando os 
conceptos de esquerda-
dereita, diante-detrás, arriba-
abaixo, preto-lonxe e 
próximo-afastado. 

CMCT 

CAA 

CCL 

B4.7. Formas 
planas e espaciais: 
clasificación de 
figuras planas. 

B4.2. Coñecer as figuras 
planas básicas: cadrado, 
círculo, rectángulo e 
triángulo. 

MTB4.2.1. Recoñece formas 
rectangulares, triangulares e 
circulares en obxectos do 
contorno inmediato. 

CMCT 

CAA 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   

 Revisión de tarefas realizadas. 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-

2020 é o conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando 

especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das 

competencias imprescindibles previamente definidas.  
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No caso da avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da 

suspensión das actividades lectivas presenciais, segue sendo: continua, 

diagnóstica e formativa. Será o punto de inicio para a programación do 

vindeiro curso escolar. 

O instrumento de avaliacións serán as produccións do alumnado nas 

súas casas: 

 Caderno de traballo. 

 Fichas elaboradas. 

 Traballo dos libros de texto. 

Cualificación 

final 

Criterios de cualificación: 

 Realización das tarefas 75% 

 Presentación das tarefas 25% (orde, limpeza, grafía...) 

A avaliación do alumnado é continua e sumativa polo que será 

coincidente coa segunda avaliación ou poderá variar sempre que non 

perxudique ao alumnado.  

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Para acadar avaliación positiva no terceiro trimestre e por tanto na 

avaliación final (a avaliación È continua), o alumnado que ten algunha 

área pendente realizará o traballo de recuperación e reforzo dos 

contidos que o leven a acadar os obxetivos mínimos do curso. 

Criterios de cualificación: 

 Realización das tarefas 75% 

 Presentación das tarefas 25% (orde, limpeza, grafía...) 

A avaliación é continua e sumativa polo que será coincidente coa 

segunda avaliación ou poderá variar sempre en beneficio do alumnado. 

Acadando avaliación positiva en aquelas áreas que están pendentes. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

No caso do alumnado que non superou tódalas áreas nas avaliacións 

anteriores, as actividades propostas van dirixidas a recuperación destes 

contidos. Traballouse co Departamento de Orientación para organizar 

suxerencias de traballo que foran de apoio, reforzo e recuperación para 

que este alumno tente acadar os obxectivos mínimos das diferentes 

áreas do currículo dos contidos dados nas avaliacións anteriores. 

Empregarase: 

 Caderno de traballo. 

 Fichas elaboradas. 

 Libro de texto. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades centráronse en repaso e reforzo, con pequenas 

ampliacións en contidos puntuais, dándolle unha importancia 

fundamental a recuperación, tanto por parte do alumnado coma das 

familias, do vínculo escolar. 

No caso dun alumno que non superou tódalas áreas nas 

avaliacións anteriores, as actividades propostas van dirixidas a 

recuperacións destes contidos. Traballouse co Departamento de 

Orientación para organizar suxerencias de traballo de apoio, 

reforzo e recuperación para que este alumno tente acadar os 

obxectivos mínimos das diferentes áreas do currículo. 

O plan de traballo das actividades propostas ao alumnado,  tratou 

de promover o traballo colaborativo con outros equipos ou 

departamentos do centro (Equipo de Biblioteca a través das 

actividades do blog “Bibliomontemogos”, Departamento de 

Orientación a través de “MontemogosOrienta”).  

Priorizando o benestar do alumnado e para non sobrecargalo de 

tarefas excesivas, o equipo docente que impartimos clase na aula 

de 1ºE.P. tomamos acordos sobre a temporalización das 

actividades a propoñer. 

No deseño das tarefas propostas, tentouse que estiveran 

adapatadas a situación actual, para poder ser realizadas coa 

máxima autonomía posible ou, se era necesario a especificación 

da axuda dun adulto. Sempre orientadas a adquisición das 

competencias básicas. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Prestase atención aos problemas relacionados coa autoestima, 

equilibrio persoal e afectivo debido aos cambios provocados pola 

actual situación. Tentando incidir no apoio emocional ao alumnado 

e as súas familias, traballando para non perder o vínculo escolar e 

coa mestra titora. 

O longo do 3ª trimestre todo o alumnado acadou a conectividade. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados son tanto tecnolóxicos, 

(empregados por parte do docente como dos discentes):  

 Aual Virtual (non resultou efectiva)  

 Google Drive  

 Abalarmóbil 

 CiscoWebex 

 Teléfonía 

 Outros materias (libretas, lápices...) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Coa finalidade de axudar ao alumnado a organizar as súas 

actividades escolares, autorregular a súa aprendizaxe e manter un 

bo estado emocional, adaptouse o modelo de titorías e accións de 

orientación académica aos medios disponibles (telefonía / 

videoconferencia / correo electrónico) 

A través de: 

 Telefonía 

 Aula Virtual (web do centro) 

 Plataforma AbalarMóbil 

 Correo electrónico..  

 CiscoWebex 

 Googledrive 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Area de Lingua Castelá e Literatura 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1.3. Expresarse con coherencia 

básica de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en 

diferentes situación de aula. 

LCB1.3.1. Participa activamente en diversas 

situacións de comunicación:  

- diálogos 

-exposicións orais guiadas, con axuda, cando 

cumpra, das tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

CCL, CD, CAA, CSC, CSIEE. 

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. CCL, CD, CAA. 

LCB1.6.2. Recoñece de forma global o contido 

principal dunha entrevista, noticia ou debate 

infantil procedente dos medios de comunicación. 

CCL, CD, CAA, CSC, 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

2.2. Comprender distintos tipos de 

textos adaptados á idade e utilizando 

a lectura como medio para ampliar o 

vocabulario. 

LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. 

CCL, CAA. 

B2.4. Ler por propia iniciativa 

diferentes tipos de textos. 

 LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado, momentos 

de lecer para a lectura voluntaria. CCL, CSIEE. 

B2.8. Utilizar de xeito guiado as 

Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura da 

información. 

LCB2.8.2. Explica, de xeito sinxelo, as súas 

preferencias lectoras.CCL, CSIEE. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

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…CCL, CD, CAA. 

LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con 

caligrafía clara e limpeza, evitando riscos etc. 
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CCL, CAA. 

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….CCL, CAA. 

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, 

textos sinxelos, que ilustra con imaxes de 

carácter redundante co contido.CCL, CD, CAA. 

B3.5. Utilizar as Tecnoloxías da 

Información e Comunicación de xeito 

guiado para presentar as súas 

produción. 

LCB3.5.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da 

Información e Comunicación para escribir e 

presentar textos moi sinxelos. CCL, CD, CAA. 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA. 

 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. CCL. 

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.CCL. 

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. 

CCL. 

LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas 

súas composicións escritas. CCL. 

B4.5. Utilizar programas educativos 

dixitais para realizar tarefas e avanzar 

na aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza de forma guiada, distintos 

programas educativos dixitais. CCL, CD, CAA. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

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. CCL, CCEC. 

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. CCL, CSC, CCEC. 

B5.7Participar 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. CCL, CAA, CCEC, CSC. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 

Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 

final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 

2020: 

 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os resultados 

acadados nas dúas avaliacións anteriores e terase en conta o 

traballo realizado durante a terceira avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase non 

presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor positivo para a 

cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 

situación concreta de cada alumno ou alumna (situación familiar, 

recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, terémolas 

en conta para ese "carácter diagnóstico" desta avaliación, 

permitíndonos valorar os contidos que temos que reforzar de 

cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou alumna. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Non procede en Educación Primaria. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: utilizarei aqueles criterios que fagan referencia 

tanto á 1º como á 2º avaliación desta adaptación, centrándome en que 

non farei con este alumnado ampliación nin avance de contidos, senón 

que o traballo centrarase no repaso e reforzo da materia xa impartida. 

Criterios de cualificación: Debido a que ao carácter continuo da 

avaliación, tomarei como referencia os criterios de cualificación do 1º e 2º 

trimestre, tendo en conta que se favorecerá positivamente á cualificación 
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do 3º trimestre e avaliación ordinaria no caso de que o alumno ou alumna 

colabore, entregue e realice a actividades e traballo proposto. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Utilizaranse os mesmos 

que se mencionan no apartado de avaliación deste documento, tendo en 

conta as necesidades específicas e as individualidade de cada neno/a e 

adaptándose á cada un deles favorecendo á atención á diversidade da 

miña aula. 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Diferentes propostas para a redacción de distintos tipos de textos.  

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 

lectora e coa lectura.  

 Actividades con tarxetas de vocabulario. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados polo 

profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 

cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de letras 

etc.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

(Todos os alumnos na miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo as 

súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para realizar 

co alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e subo os arquivos (pdf, vídeos, formularios 

interactivos, enlaces...) no Blog do centro, que redirecciona ao 

Google Drive, no que se atopan as actividades correspondentes en 

diferentes carpetas por materias. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión debido 

á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a comunicación 

por Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través dunha 

conta de correo electrónico creada para a clase de 2º EP, 

solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 

corrección de cada neno/a de xeito individual. 

 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que propoño 

cada semana. 

Materiais e 

recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar a 

través dun enlace ao Google Drive o traballo semanal.  
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Area de Lingua Galega e Literatura 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

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.  CCL, CD, CAA, CSC. 

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. CCL, CAA, CSC, 

CSEIEE. 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da 

clase ou explicacións sobre a organización do 

traballo e pregunta, se é preciso, para verificar 

a súa comprensión. CCL, CAA. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

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. CCL, CD, CSC. 

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. CCL, CAA, CSC, CCEC. 

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e 

capacidade de selección de textos do seu 

LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese 

con certa autonomía, en función dos seus 

 Google Drive: para compartir arquivos e enviar a proposta de 

traballo ao alumnado e as familias cada semana. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua coas 

familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das correccións 

correspondentes. (Soamente un alumno que conta con mala 

conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una chamada ou 

envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a todas 

as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 Educaplay, diferentes learning apps: utilizando tamén diferentes 

actividades interactivas. 
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interese, así como ser quen de expresar 

preferencias. 

gustos e preferencias. CCL. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, 

relativos a situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios de 

comunicación ou os relacionados coa 

escola. 

 

LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia 

xeral e de xeito creativo. CCL, CSIEE, CAA. 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras 

ortográficas, con especial atención ao uso das 

maiúsculas.  CCL, CSC, CCEC. 

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. CCL, CAA, CSIEE. 

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. CCL, CD, CAA. 

LGB3.5.2. Valora a lingua escrita como medio 

de comunicación e de expresión creativa. CCL, 

CSC. 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA. 

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. 

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de 

palabras dadas. CCL, CAA. 

 

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. 

CCL, CSC, CCEC. 

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. CCL, CAA. 

LGB4.3.2. Identifica as palabras como 

instrumento para a segmentación da escritura. 

CCL, CAA. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.2. Ler, de forma guiada, textos 

adecuados aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á expresividade e 

á autonomía lectoras. 

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en 

silencio, adecuados aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á autonomía lectora. 

CCL, CCEC, CD. 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada, textos en voz 

alta, adecuados aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á expresividade 

lectora. CCL, CCEC, CD. 
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B5.5. Valorar a literatura en calquera 

lingua, como vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo persoal. 

LGB5.5.1. Valora a literatura en calquera 

lingua, como vehículo de comunicación, e 

como recurso de gozo persoal. 

CCL, CSC, CCEC. 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 

Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 

final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 2020: 

 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os resultados 

acadados nas dúas avaliacións anteriores e terase en conta o 

traballo realizado durante a terceira avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase non 

presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor positivo para a 

cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 

situación concreta de cada alumno ou alumna (situación familiar, 

recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, terémolas 

en conta para ese "carácter diagnóstico" desta avaliación, 

permitíndonos valorar os contidos que temos que  

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Non procede en Educación Primaria. 

Alumando de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  utilizarei aqueles criterios que fagan referencia 

tanto á 1º como á 2º avaliación desta adaptación, centrándome en que non 

farei con este alumnado ampliación nin avance de contidos, senón que o 

traballo centrarase no repaso e reforzo da materia xa impartida. 

Criterios de cualificación:  Debido a que ao carácter continuo da 

avaliación, tomarei como referencia os criterios de cualificación do 1º e 2º 
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trimestre, tendo en conta que se favorecerá positivamente á cualificación 

do 3º trimestre e avaliación ordinaria no caso de que o alumno ou alumna 

colabore, entregue e realice a actividades e traballo proposto. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Utilizaranse os mesmos 

que se mencionan no apartado de avaliación deste documento, tendo en 

conta as necesidades específicas e as individualidade de cada neno/a e 

adaptándose á cada un deles favorecendo á atención á diversidade da 

miña aula. 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Diferentes propostas para a redacción de distintos tipos de textos.  

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 

lectora e coa lectura.  

 Actividades con tarxetas de vocabulario. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados polo 

profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 

cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de letras 

etc.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

(Todos o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo as 

súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para realizar 

co alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e subo os arquivos (pdf, vídeos, formularios 

interactivos, enlaces...) no Blog do centro, que redirecciona ao 

Google Drive, no que se atopan as actividades correspondentes 

en diferentes carpetas por materias. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión debido 

á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a comunicación 

por Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través dunha 

conta de correo electrónico creada para a clase de 2º EP, 

solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 

corrección de cada neno/a de xeito individual. 

 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que propoño 

cada semana. 
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Materiais 

e recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar a 

través dun enlace ao Google Drive o traballo semanal.  

 Google Drive: para compartir arquivos e enviar a proposta de 

traballo ao alumnado e as familias cada semana. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua coas 

familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das correccións 

correspondentes. (Soamente un alumno que conta con mala 

conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una chamada ou 

envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a todas 

as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 Educaplay, diferentes learning apps: utilizando tamén diferentes 

actividades interactivas. 

 

 

 

 

 

Area de Matemáticas 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1.1. Resolver problemas sinxelos 

relacionados con obxectos, feitos e 

situacións da vida cotiá e explicar 

oralmente o proceso seguido para a súa 

resolución. 

B1.1. Resolver problemas sinxelos 

relacionados con obxectos, feitos e situacións 

da vida cotiá e explicar oralmente o proceso 

seguido para a súa resolución. CMCT, CCL.  

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. 

CMCT, CAA. 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Xa que se trata de nenos/as de 2º EP, o alumnado é informado 
mediante unha comunicación formal semanalmente ás 
familias. Tanto por Abalar móbil como por correo electrónico 
e subindo as propostas de traballo  ao Google Drive. 

Publicidade 
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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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. CMCT, CD, CAA. 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números 

enteiros utilizando razoamentos 

apropiados. 

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

999. CMCT, CCL. 

 MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das 

cifras en situacións e contextos reais. CMCT, 

CAA. 

 

MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto 

ascendentes como descendentes. CMCT, 

CAA. 

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. CMCT. 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da 

vida cotiá números naturais ata o 999. CMCT, 

CAA, CCL. 

MTB2.2.3. Descompón e compón números 

naturais, interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. CMCT. 

MTB2.2.4. Identifica os números pares e os 

impares. CMCT. 

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. CMCT, CAA. 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos 

coa operación da multiplicación na resolución 

de problemas contextualizados. CMCT, CAA. 

MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo 

mental. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CSIEE, CAA. 

BLOQUE 3: MEDIDA 

B3.1. Coñecer e utilizar o quilómetro, o 

metro e o centímetro como unidades de 

medida de lonxitude. 

MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o 

metro e o centímetro como unidades de 

medida de lonxitude. CMCT. 
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B3.2. Coñecer e utilizar o quilo, o medio 

quilo e o cuarto quilo como unidades de 

medida de peso. 

MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio 

quilo e o cuarto quilo como unidades de 

medida de peso. CMCT.  

B3.3. Coñecer e utilizar o litro, medio litro 

e cuarto litro como unidades de medida 

de capacidade. 

MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro, medio litro e 

cuarto litro como unidades de medida de 

capacidade. CMCT. 

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. CMCT, CAA, CSC. 

B3.6. 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 axeitados 

reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas. 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de 

medida. CMCT, CAA. 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido 

na resolución de problemas revisando as 

operacións utilizadas e as unidades dos 

resultados. CMCT, CAA, CSIEE. 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

 B4.1. Identificar e completar figuras 

simétricas. 

MTB4.1.1. Completa figuras partindo do seu 

eixe de simetría. CMCT. 

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. 

CMCT, CAA. 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

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. 

CCMT, CAA. 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 

Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 
final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 
2020: 
 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 
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continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 
o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os resultados 

acadados nas dúas avaliacións anteriores e terase en conta o 
traballo realizado durante a terceira avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase non 
presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor positivo para a 
cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 
situación concreta de cada alumno ou alumna (situación familiar, 
recursos dispoñibles...) 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, terémolas 
en conta para ese "carácter diagnóstico" desta avaliación, 
permitíndonos valorar os contidos que temos que reforzar de cara 
ao vindeiro curso para cada alumno ou alumna. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non procede en Educación Primaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  utilizarei aqueles criterios que fagan referencia 
tanto á 1º como á 2º avaliación desta adaptación, centrándome en que 
non farei con este alumnado ampliación nin avance de contidos, senón 
que o traballo centrarase no repaso e reforzo da materia xa impartida. 

Criterios de cualificación:  Debido a que ao carácter continuo da 
avaliación, tomarei como referencia os criterios de cualificación do 1º e 
2º trimestre, tendo en conta que se favorecerá positivamente á 
cualificación do 3º trimestre e avaliación ordinaria no caso de que o 
alumno ou alumna colabore, entregue e realice a actividades e traballo 
proposto. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Utilizaranse os 
mesmos que se mencionan no apartado de avaliación deste documento, 
tendo en conta as necesidades específicas e as individualidade de cada 
neno/a e adaptándose á cada un deles favorecendo á atención á 
diversidade da miña aula. 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Actividades con tarxetas de unidades de medida e diñeiro. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados polo 

profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles,  cancións 

das táboas de multiplicar, actividades de relacionar, problemas 

interactivos, etc. 
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Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

(Todos o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo as 

súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para 

realizar co alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e subo os arquivos (pdf, vídeos, formularios 

interactivos, enlaces...) no Blog do centro, que redirecciona ao 

Google Drive, no que se atopan as actividades correspondentes 

en diferentes carpetas por materias. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión 

debido á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a 

comunicación por Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través 

dunha conta de correo electrónico creada para a clase de 2º EP, 

solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 

corrección de cada neno/a de xeito individual. 

 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que 

propoño cada semana. 

Materiais e 

recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar 

a través dun enlace ao Google Drive o traballo semanal.  

 Google Drive: para compartir arquivos e enviar a proposta de 

traballo ao alumnado e as familias cada semana. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua 

coas familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das 

correccións correspondentes. (Soamente un alumno que conta 

con mala conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una 

chamada ou envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 

todas as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 Educaplay, diferentes learning apps: utilizando tamén 

diferentes actividades interactivas. 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 2º EP, o alumnado é informado 

mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias. 

Tanto por Abalar móbil como por correo electrónico e subindo 

as propostas de traballo  ao Google Drive. 

Publicidade  
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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Area de Ciencias Naturais 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

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. CAA, CMCCT, CSIEE. 

BLOQUE 2: O SER HUMANO E A SAÚDE 

B2.1. Identificar semellanzas e 

diferenzas entre as persoas 

valorando a diversidade. 

CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo 

humano e compárao co doutros seres vivos. 

CMCCT, CCL, CSC. 

CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición 

como funcións vitais. CMCCT. 

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e 

sentimentos propios e alleos. CMCCT, CCL, CSC. 

B2.2. Relacionar os hábitos de 

alimentación, hixiene, exercicio 

físico e descanso coa saúde e 

coa enfermidade. 

CNB2.2.1. Coñece algún trastorno alimentario e as 

estratexias para a súa prevención. CMCCT, CSC, 

CAA. 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso 

e a adecuada alimentación coa propia saúde. 

CMCCT, CSC. 

B2.3. Deseñar, de forma 

colectiva, un menú semanal de 

merendas saudables. 

CNB2.3.1. Identifica os alimentos diarios necesarios. 

CMCCT. 

BLOQUE 3: OS SERES VIVOS 

 

B3.1. Identificar as principais 

características e comportamentos 

de animais e plantas para 

adaptarse ao seu medio, tendo en 

conta o seu contorno. 

CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e 

inertes observando o seu contorno. CMCCT, CCL. 

CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas do 

seu contorno, empregando diferentes soportes. 

CMCCT, CCL. 

B3.2. Observar e rexistrar, de 

maneira elemental e en equipo, 

algún ser vivo no seu medio 

natural ou na aula e comunicar de 

xeito oral e escrito os resultados, 

empregando diferentes soportes. 

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios 

elementais a partir da observación, seres vivos do 

seu contorno adoptando hábitos de respecto. 

CMCCT, CCL, CSC. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 

Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 

final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 

2020: 

 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os 

resultados acadados nas dúas avaliacións anteriores e 

terase en conta o traballo realizado durante a terceira 

avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase 

non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor 

positivo para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 

situación concreta de cada alumno ou alumna (situación 

familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 

terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 

avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos que 

reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou 

alumna. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Non procede en Educación Primaria. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

NON SE ATOPA NINGÚN ALUMNO OU ALUMNA CON ESTA 

MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación: non procede. 

Criterios de cualificación: non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: non procede. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Pequenos proxectos de investigación. 

 Creación de traballos manuais/murais sobre un tema de 

investigación determinado. 

 Actividades de experimentación e manipulativas. 

 Realización de pequenos esquemas e mapas mentais. 

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 

lectora e coa lectura.  

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados polo 

profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: contos, cancións, actividades de 

relacionar, encrucillados, sopas de letras, mapas mentais 

interactivos, esquemas interactivos… 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

(Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo as 

súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para 

realizar co alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e subo os arquivos (pdf, vídeos, formularios 

interactivos, enlaces...) no Blog do centro, que redirecciona ao 

Google Drive, no que se atopan as actividades correspondentes 

en diferentes carpetas por materias. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión 

debido á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a 

comunicación por Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través 

dunha conta de correo electrónico creada para a clase de 2º EP, 

solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 

corrección de cada neno/a de xeito individual. 

 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que 

propoño cada semana. 

Materiais e 

recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar 

a través dun enlace ao Google Drive o traballo semanal.  

 Google Drive: para compartir arquivos e enviar a proposta de 

traballo ao alumnado e as familias cada semana. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua 

coas familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das 

correccións correspondentes. (Soamente un alumno que conta 
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con mala conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una 

chamada ou envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 

todas as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 Educaplay, diferentes learning apps: utilizando tamén 

diferentes actividades interactivas. 

 
 

 
 

Area de Ciencias Sociais 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS 

B1.1.Realizar traballos de investigación 

que partan do establecemento de 

conxecturas, da observación, 

experimentación e da toma de 

conciencia dos sentimentos e 

sensacións como medios básicos para 

obter información, seleccionala, 

organizala, extraer conclusións e 

comunicalas sen esquecer a 

introdución ao manexo das TIC para 

este fin e valorando o esforzo realizado. 

CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle 

información a través da observación e 

experimentación iniciándose no emprego das TIC 

e outras fontes directas e indirectas, selecciona a 

información relevante e a organiza, obtén 

conclusións sinxelas e as comunica. CAA, CCL, 

CD, CMCCT. 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas coidando a súa 

presentación, ten iniciativa na toma de decisións 

e asume responsabilidades. CSIEE, CAA, CSC. 

B1.3.Empregar os mapas mentais 

como unha técnica básica de estudo. 

CSB1.3.1.Elabora algúns mapas mentais sinxelos 

como técnica básica de estudo. CAA. 

B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego 

da terminoloxía propia da área. 

CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. 

CCL, CMCCT, CSC. 

BLOQUE 2: O MUNDO QUE NOS RODEA 

B2.1. Recoñecer a auga como 

elemento natural analizando os usos 

que o ser humano fai da auga: 

CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos 

que, o ser humano, fai da auga. CMCCT, CD, 

CCL. 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 2º EP, o alumnado é informado 
mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias. 
Tanto por Abalar móbil como por correo electrónico e subindo 
as propostas de traballo  ao Google Drive. 

Publicidade 
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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domésticos, económicos, públicos e 

deportivos recreativos. O uso 

responsable deste ben. 

 CSB2.1.2. Realiza un uso responsable da auga 

na súa vida cotiá. CSC. 

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. 

CMCCT, CD, CAA. 

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. CMCCT, 

CSC, CCL. 

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. CMCCT, CCL. 

B2.5. Identificar as diferenzas entre 

paisaxe natural e urbana, analizando 

en grupo as consecuencias que a 

intervención humana provoca na 

conservación da paisaxe natural e 

definindo algunhas medidas para a 

conservación desta. 

CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe 

natural e urbana mais próxima. CMCCT. 

CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa 

diferenciándoas das de interior. CMCCT, CCL. 

CSB2.5.3.Coñece e leva á practica accións 

positivas para a protección do medio natural. 

CMCCT, CSC. 

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. CMCCT, 

CCL. 

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. CMCCT, CCL. 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDADE 

B3.1. Coñecer organización social da 

súa contorna próxima e as súas formas 

de goberno e diferenciar entre unha 

localidade e un municipio. 

CSB3.1.1.Describe a organización social da 

contorna mais próxima e as súas formas de 

goberno e diferencia entre que é unha localidade 

e un municipio. CSC, CCL. 

B3.2.Identificar as funcións e servizos 

dos seus diversos organismos: 

bombeiros e bombeiras, policía... 

CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que 

desempeñan algún dos servizos do Concello. 

CSC, CCL. 

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. CSC, 

CCL, CCEC. 
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B3.8.Coñecer e respectar as normas 

básicas do coidado e seguridade viaria 

como peóns e peoas e como persoa 

usuaria de medios de transporte. 

CSB3.8.1.Explica as normas básicas viarias que 

ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou 

peoa nos medios de transporte. CSC, CCL, CAA. 

CSB3.8.2.Recoñece a importancia do coidado e 

limpeza da vía pública e dos seus elementos. 

CSC. 

 
 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 

Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 

final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 2020: 

 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os resultados 

acadados nas dúas avaliacións anteriores e terase en conta o 

traballo realizado durante a terceira avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase 

non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor positivo 

para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 

situación concreta de cada alumno ou alumna (situación familiar, 

recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 

terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 

avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos que 

reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou 

alumna. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

NON SE ATOPA NINGÚN ALUMNO OU ALUMNA CON ESTA MATERIA 

PENDENTE 

Criterios de avaliación: non procede. 

Criterios de cualificación: non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: non procede. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Pequenos proxectos de investigación. 

 Creación de traballos manuais/murais/maquetas sobre un tema 

de investigación determinado. 

 Actividades de experimentación e manipulativas. 

 Realización de pequenos esquemas e mapas mentais. 

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 

lectora e coa lectura.  

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados polo 

profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: contos, cancións, actividades de 

relacionar, encrucillados, sopas de letras, mapas mentais 

interactivos, esquemas interactivos… 

Metodoloxía 

(alumnado 

con 

conectividade 

e sen 

conectividade) 

(Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo as 

súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para realizar co 

alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e subo os arquivos (pdf, vídeos, formularios 

interactivos, enlaces...) no Blog do centro, que redirecciona ao 

Google Drive, no que se atopan as actividades correspondentes en 

diferentes carpetas por materias. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión debido 

á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a comunicación por 

Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través dunha 

conta de correo electrónico creada para a clase de 2º EP, 

solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 

corrección de cada neno/a de xeito individual. 

 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que propoño 

cada semana. 

Materiais e 

recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar a 

través dun enlace ao Google Drive o traballo semanal.  

 Google Drive: para compartir arquivos e enviar a proposta de 

traballo ao alumnado e as familias cada semana. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua coas 

familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das correccións 

correspondentes. (Soamente un alumno que conta con mala 
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conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una chamada ou 

envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a todas 

as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 Educaplay, diferentes learning apps: utilizando tamén diferentes 

actividades interactivas. 

 

 
 

Area de Valores Sociais e Cívicos 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

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. CSC, CCL. 

B1.2.Estruturar un pensamento 

efectivo empregando as 

emocións de forma positiva. 

VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a sentimentos 

negativos e emprega estratexias sinxelas para 

transformalos. CSC, CSIEE. 

VSCB1.2.2. Motívase mediante estratexias sinxelas de 

pensamento en voz alta durante o traballo individual e 

grupal. CSIEE, CAA. 

VSCB1.2.3. Realiza un adecuado recoñecemento e 

identificación das súas emocións. CCL, CSIEE. 

VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas de 

persoas adultas, os seus sentimentos, necesidades e 

dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas 

actividades cooperativas.CCL, CSC. 

BLOQUE 2: A COMPRENSIÓN E O RESPETO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

B2.1. Expresar opinións, 

sentimentos e emocións, 

empregando coordinadamente 

VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e 

emocións.CSC, CSIEE 

 VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información 
ao alumnado 
e ás familias 

Xa que se trata de nenos/as de 2º EP, o alumnado é informado mediante 
unha comunicación formal semanalmente ás familias. Tanto por 
Abalar móbil como por correo electrónico e subindo as propostas de 
traballo  ao Google Drive. 

Publicidade 
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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a linguaxe verbal e non verbal. relación coa non verbal en exposicións orais para 

expresar opinións, sentimentos e emocións. CSIEE, 

CAA. 

VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar 

afectos e emocións con amabilidade.CCL, CSC. 

B2.3. Establecer relacións 

interpersoais positivas 

empregando habilidades 

sociais. 

VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades sociais 

básicas. CSC. 

BLOQUE 3: A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

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. CSIEE.  

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. CSC.  

VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de dereitos dos 

nenos e das nenas no xogo e no emprego dos 

xoguetes. CSC. 

 
 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 

Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 

final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 

2020: 

 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os 

resultados acadados nas dúas avaliacións anteriores e 

terase en conta o traballo realizado durante a terceira 

avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta 

fase non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor 

positivo para a cualificación do alumnado. 



36 
 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente 

a situación concreta de cada alumno ou alumna (situación 

familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 

terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 

avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos que 

reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou 

alumna. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Non procede en Educación Primaria. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

NON SE ATOPA NINGÚN ALUMNO OU ALUMNA CON ESTA 

MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación: non procede. 

Criterios de cualificación: non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: non procede. 

 
 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Diferentes propostas para a redacción de distintos tipos de 

textos.  

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 

lectora e coa lectura.  

 Actividades con tarxetas de vocabulario. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados polo 

profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 

cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de 

letras etc.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

(Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo as 

súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para realizar 

co alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e subo os arquivos (pdf, vídeos, formularios 

interactivos, enlaces...) no Blog do centro, que redirecciona ao 

Google Drive, no que se atopan as actividades correspondentes 

en diferentes carpetas por materias. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 
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establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión 

debido á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a 

comunicación por Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través dunha 

conta de correo electrónico creada para a clase de 2º EP, 

solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 

corrección de cada neno/a de xeito individual. 

 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que 

propoño cada semana. 

Materiais e 

recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar 

a través dun enlace ao Google Drive o traballo semanal.  

 Google Drive: para compartir arquivos e enviar a proposta de 

traballo ao alumnado e as familias cada semana. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua 

coas familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das 

correccións correspondentes. (Soamente un alumno que conta 

con mala conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una 

chamada ou envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 

todas as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 Educaplay, diferentes learning apps: utilizando tamén 

diferentes actividades interactivas. 

 
 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 2º EP, o alumnado é informado 
mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias. 
Tanto por Abalar móbil como por correo electrónico e subindo as 
propostas de traballo ao Google Drive. 

Publicidade 
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

MATEMÁTICAS 

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado 

dos problemas (datos, relacións entre os datos, 

contexto do problema, pregunta realizada). 

MTB1.1.2. 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. 

B1.2. 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. 

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? 

B1.3. Utilizar os medios tecnolóxicos de 

modo habitual no proceso de 

aprendizaxe, buscando, analizando e 

seleccionar información relevante en 

internet ou en outras fontes elaborando 

documentos propios, facendo 

exposicións e argumentacións. 

MTB1.3.1. Iníciase na utilización de ferramentas 

tecnolóxicas, nomeadamente a calculadora, 

para a realización de cálculos numéricos, para 

aprender e resolver problemas. 

MTB1.3.2. Usa os medios tecnolóxicos para 

buscar información e contrastar a mesma. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 

razoamentos apropiados. 

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

10.000. 

MTB2.1.2. Aproxima números á decena, 

centena e millar. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Realiza correctamente series tanto 

ascendentes coma descendentes. 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da 

vida cotiá números naturais ata o 10.000. 

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. 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de 

multiplicar, utilizándoas para realizar cálculo 

mental. 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa 

operación de multiplicación na resolución de 
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problemas contextualizados. 

MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando a 

multiplicación para realizar recontos, en 

disposicións nos que intervén a lei do produto. 

MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa 

operación de división dunha cifra na resolución 

de problemas contextualizados. 

MTB2.3.5. Identifica e usa os termos propios da 

multiplicación e da división. 

B2.4. Identificar, 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, empregando 

estratexias heurísticas, de razoamento.  

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. 

LÍNGUA GALEGA E LITERATURA 

B1.2. Uso de documentos impresos, 

dixitais e audiovisuais para obter, 

informacións relevantes para realizar 

tarefas de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Usa e manexa documentos 

impresos, audiovisuais e dixitais para obter a 

información máis importante e necesaria. 

LGB1.2.2. Selecciona informacións relevantes 

dos documentos audiovisuais para realizar 

tarefas de aprendizaxe 

B1.4. Actitude de escoita adecuada ante 

situacións comunicativas, respectando as 

e opinións de quen fala e sen 

interrupcións inadecuadas. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das 

demais, en conversas e exposicións sen 

interromper. 

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que 

fala. 

B1.5. Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas con valoración 

e respecto das normas que rexen a 

interacción oral (petición e quendas de 

palabra, mantemento do tema, respecto 

ás opinións das demais persoas, 

posturas e xestos adecuados). 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos 

intercambios orais. 

LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas 

participantes nos intercambios orais.  

LGB1.5.5. Exprésase cunha pronuncia e dicción 

correctas. 

LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e 

contestando preguntas. 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 

seleccionar información explícita en 

textos sinxelos de soportes variados 

(webs infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun 

texto sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo). 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo. 

B2.2. Interpretar e comprender, de 

maneira xeral, a información procedente 

de sinxelos gráficos, e ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira 

xeral, a información de sinxelos gráficos e 

ilustracións, relacionando esta co contido do 

texto que a acompaña. 
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B2.9. Amosar interese polos textos 

escritos como fonte de aprendizaxe e 

medio de comunicación e de lecer. 

LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura como 

fonte de aprendizaxe e medio de comunicación 

e de lecer. 

B3.2. Producir textos sinxelos de 

diferente tipoloxía que permitan narrar, 

describir e resumir, emocións e 

informacións relacionadas con situacións 

cotiás e aqueles que sexan 

característicos dos medios de 

comunicación. 

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos 

(narrativos e descritivos) seguindo un guión 

establecido. 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes 

empregando algúns elementos de cohesión. 

LGB3.2.5. Resume brevemente o contido de 

textos sinxelos, a partir de preguntas, propios do 

ámbito da vida persoal ou familiar ou dos 

medios de comunicación. 

B3.4. Elaborar textos sinxelos que 

combinen a linguaxe verbal e a non 

verbal. 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que 

combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis 

publicitarios, anuncios, cómics. 

B3.7. Coidar a presentación dos 

traballos escritos en calquera soporte e 

valorar a lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos 

seguindo as normas básicas de presentación 

establecidas: marxes, disposición no papel, 

limpeza, calidade caligráfica, separación entre 

parágrafos, interliñado… 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 

gramatical básica, como apoio á 

comprensión e á produción de textos, así 

como aplicar o seu coñecemento na 

mellora do uso da lingua. 

LGB4.1.1. Recoñece, nos textos traballados, 

enunciados, palabras e sílabas. 

LGB4.1.2. Identifica os verbos nunha oración. 

LGB4.1.3. Separa as sílabas que conforman 

cada palabra. 

LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de 

palabras dadas e é quen de cambialo. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 

ortográficas básicas, apreciando o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a 

elas. 

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas 

básicas, aplicándoas nas súas producións 

escritas, con especial atención ás maiúsculas. 

B5.2. Ler textos e obras en galego 

adaptadas á idade e en diferentes 

soportes. 

LGB5.2.1. Le obras e textos en galego da 

literatura infantil, adaptacións breves de obras 

clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e 

en diferentes soportes. 

B5.4. Recrear e compoñer poemas e 

relatos a partir de modelos sinxelos. 

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, 

a partir de modelos sinxelos, para comunicar 

sentimentos, emocións, preocupacións, 

desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 

LÍNGUA CASTELÁ E LITERATURA 

B1.1.Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando a quenda de palabra e a 

intervención dos e das demais. 

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. 
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B1.9. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 

escoitar e preguntar. 

LCB 1.9.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe 

oral para comunicarse e aprender: escoita e 

pregunta para asegurar a comprensión. 

B2.1. Ler diferentes textos. LCB2.1.2. Le en textos sinxelos próximos á súa 

experiencia e apropiados á súa idade. 

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. 

LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e 

reflectindo as ideas principais. 

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. 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes 

soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, 

do ámbito escolar e social, utilizando elementos 

de cohesión básicos: noticias, contos, folletos 

informativos, narracións, textos científicos, 

anuncios publicitarios, receitas, instrucións, 

normas…. 

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. 

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. 

LCB4.1.1. Recoñece e identifica as categorías 

gramaticais básicas: presentar ao nome, 

substituír ao nome, expresar características do 

nome, expresar acción. 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos 

verbais: presente, pasado e futuro, ao producir 

escritos. 

LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas 

básicas. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través do uso 

da lingua. 

LCB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de 

xénero e número, na expresión escrita. 

B5.4. Reproducir a partir de modelos 

dados textos literarios moi sinxelos, en 

prosa ou en verso, con sentido estético e 

creatividade: contos e poemas. 

LCB5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos 

literarios moi sinxelos (contos, poemas) a partir 

de pautas ou modelos dados. 

CIENCIAS DA NATUREZA 

B1.1. Realizar un proxecto para a 

obtención dun produto como resultado 

dun problema formulado, elaborando con 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 

información importante, obtén conclusións e 

comunica o resultado de forma oral e escrita de 
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certa autonomía documentación sobre o 

proceso.  

maneira ordenada, clara e limpa, en diferentes 

soportes. 

B1.2 Utilizar a lectura e as tecnoloxías da 

información e da comunicación para obter 

información e como instrumento para 

aprender e compartir coñecementos  

valorando a súa contribución á mellora 

das condicións de vida de todas as 

persoas. 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na 

observación, planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para 

a súa idade. 

CNB2.3.2. Diferencia entre dieta equilibrada e 

non equilibrada e elabora un menú saudable. 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 

científicos, animais, recoñecer as súas 

características principais e buscar 

información en fontes variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 

características básicas e clasifica animais 

vertebrados e invertebrados do seu contorno, 

con criterio científico. 

CNB3.1.5. Comprende e verbaliza a cadeas 

alimentarias e a importancia para a 

supervivencia dos ecosistemas 

B3.2. Observar e rexistrar, algún proceso 

asociado ao ciclo vital dun ser vivo, no 

seu medio. Comunicar de xeito escrito os 

resultados, empregando soportes 

textuais variados. 

CNB3.2.1. Coñece as funcións de relación, 

reprodución e alimentación dun ser vivo e as 

explica. 

CNB3.2.2. Rexistra e comunica de xeito escrito 

os resultados da observación do ciclo vital 

previamente planificado. 

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da 

vida cotiá, usos dos recursos naturais e 

consecuencias dun uso inadecuado 

facendo fincapé no aforro enerxético e no 

impacto medioambiental. 

 

CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de enerxía, 

os seus usos e a súa intervención na vida cotiá. 

CNB4.1.2. Emprega actitudes responsables de 

aforro enerxético e de recollida de residuos. 

CNB4.1.3. É capaz de ver e razoar o impacto do 

home no medio a través das accións e do 

consumo da enerxía. 

B4.3. Realizar mesturas sinxelas con 

sustancias relacionadas coa vida 

doméstica e do contorno, achegando 

conclusións sobre os resultados. 

CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes 

sustancias que emprega diariamente con 

respecto á auga. 

CIENCIAS SOCIAIS 

B1.1.Realizar un traballo de investigación 

que supoña a busca, selección e 

organización de información sobre a área 

(empregando as TIC e outras fontes), a 

realización dun produto, a documentación 

do proceso (a través do uso do cartafol) e 

a comunicación do resultados, valorando 

o esforzo e amosando actitudes de 

cooperación, participación e respecto. 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as 

TIC e outras fontes directas e indirectas), 

selecciona a relevante, a organiza, analiza, 

obtén conclusións sinxelas e as comunica 

oralmente e/ou por escrito. 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación 

e execución de accións e tarefas coidando a súa 

presentación, ten iniciativa na toma de decisións 

e asume responsabilidades. 
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B2.13. Explicar que é unha paisaxe e os 

seus elementos básicos. 

CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os seus 

elementos. 

B2.15. Explicar a importancia e as 

consecuencias da intervención humana 

no medio próximo valorando a 

necesidade dun desenvolvemento 

sostible. 

CSB2.15.1.Explica o impacto e as 

consecuencias negativas que a acción humana 

ten sobre o medio máis próximo. 

CSB2.15.2.Explica a importancia de coidar a 

atmosfera e as consecuencias de non facelo. 

CSB2.15.3 Propón algunhas medidas para o 

desenvolvemento sostible e un consumo 

responsable. 

PLÁSTICA 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e 

materiais adecuados para alcanzar un 

produto artístico final. 

EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e 

mesturadas) e tonalidades cunha intención 

estética, manexando diferentes técnicas. 

EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, 

rotuladores, acuarelas etc.) para a composición 

de obras. 

•EPB2.1.3. Manexa material diverso nas 

producións plásticas, explorando diversas 

técnicas e actividades manipulativas. 

B2.4. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

buscar material para as creacións propias 

ou colectivas. 

EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para buscar material para as 

súas creacións artísticas. 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e 

emocións. 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, 

sentimentos e emocións. 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os 

elementos da comunicación verbal en 

consonancia cos sentimentos. 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas 

cunha maneira de falar adecuada aos 

interlocutores e ao contexto. 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando 

expresións para mellorar a comunicación. 

VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus 

interlocutores. 

B2.4. Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias 

ideas. 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

A avaliación do terceiro trimestre realizarase tendo en conta o traballo 

realizado durante o tempo de suspensión das actividades lectivas 

presenciais. Esta avaliación servirá para reforzar e recuperar/ou 
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mellorar os resultados dos trimestres anteriores.  

Instrumentos: 

Rexistro das tarefas enviadas a través do blog de terceiro e recollidas 

no correo electrónico da aula para a súa corrección. 

Rexistro de datos obtidos a partir da comunicación diaria coas familias 

do alumnado e referidos á motivación, ánimo e actitude de traballo do 

alumnado. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Para a obtención da nota final teranse en cotan as cualificacións 

obtidas nos tres trimestres. Esta cualificación non suporá en ningún 

caso a diminución dos resultados obtidos trimestralmente. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Actividades  

Realización de fichas, cuestionarios, ditados, creación de contos, 

recetas de cociña, realización de experimentos sinxelos e con 

materiais accesibles, vídeos para análise ou resposta a preguntas 

sobre o mesmo, busca de información en internet sobre científicos e 

científicas da Historia, traballo sobre conmemoracións como o Día da 

Terra, Día Intenaciónal da Infancia, Dia do Libro..., videoconferencias, 

lectura de textos para a seu posterior comentario, test (kahoot) con 

contidos impartidos no curso, creación dun cartafol sobre seres vivos 

e un cartafol sobre un o unha científica, creación de materiais plásticos 

con diversas técnicas: pintura, pincel, pegadas dactilares... 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía empregada ao longo do trimestre é a publicación das 

actividades no blog, comunicación diaria a través do Abalar e tamén 

do correo electrónico. O alumnado sen conectividade está 

imprimindo as tarefas nunha librería local. 

Materiais e recursos 

Todos os relacionados co apartado “actividades”: fichas, enlaces a 

páxinas web, enlaces a contidos concretos publicados en youtube, 

kahoot, google docs, gravación de audio para explicar contidos non 

comprendidos polo alumnado, creación de vídeos coa mesma 

finalidade. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Blog da aula, Abalar e correo electrónico creado 

específicamente para as familias.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

INTRODUCCIÓN 

Dada a situación sanitaria actual e, tendo en conta as Orientacións provisionais do 27 

de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 establecidas pola 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a continuación 

presentase una adaptación da programación da aula de 4º de Ed. Primaria do CEIP 

Plurilingüe Montemogos a dita situación. 

Compre sinalar, en primeiro lugar, que para realizar a “tele-docencia” en Educación 

Primaria precisamos si ou si a colaboración das familias para facer chegar ao alumnado as 

actividades propostas, a pesar de que estes non teñen a capacidade de acceder os medios 

telemáticos por si mesmos. 

Chegados ao final do segundo trimestre e, tras intentar contactar con tódalas familias 

para facer una valoración da súa situación, chegamos as seguintes conclusións que nos 

axudarán a modificar a programación. 

As familias contan con contan con conexión a internet, maioritariamente a través dos 

seus teléfonos móbiles. 

A meirande parte das familias amosan dificultades para imprimir documentos. 

As familias que teñen máis dun fillo ou filla sinalan que priorizan a axuda os nenos máis 

maiores. 

A meirande parte do alumnado permanece “conectado” aínda que non todos realicen 

as propostas planteadas. 

MEDIOS DE COMUNICACÓN COAS FAMILIAS 

Temos varias vías permanentemente abertas de comunicación: o servizo de mensaxes 

a través de Abalar, contas de correo dos Mestres, blog,… 
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Area de Lingua Castelá e Literatura 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1.3. Expresarse con coherencia básica 

de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en 

diferentes situación de aula. 

LCB1.3.1. Participa activamente en diversas 

situacións de comunicación:  

- diálogos 

-exposicións orais guiadas, con axuda, cando 

cumpra, das tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

CCL, CD, CAA, CSC, CSIEE. 

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. CCL, CD, CAA. 

LCB1.6.2. Recoñece de forma global o contido 

principal dunha entrevista, noticia ou debate 

infantil procedente dos medios de 

comunicación. CCL, CD, CAA, CSC, 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

2.2. Comprender distintos tipos de 

textos adaptados á idade e utilizando a 

lectura como medio para ampliar o 

vocabulario. 

LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. 

CCL, CAA. 

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes 

tipos de textos. 

 LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado, momentos 

de lecer para a lectura voluntaria. CCL, CSIEE. 

B2.8. Utilizar de xeito guiado as 

Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura da 

información. 

LCB2.8.2. Explica, de xeito sinxelo, as súas 

preferencias lectoras.CCL, CSIEE. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

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…CCL, CD, CAA. 

LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con 

caligrafía clara e limpeza, evitando riscos etc. 

CCL, CAA. 

B3.4. Elaborar, de xeito guiado, 

proxectos individuais ou colectivos sobre 

LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas 

sinxelas sobre experiencias realizadas: plantar 



48 
 

diferentes temas da área. fabas, cría de vermes de seda….CCL, CAA. 

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma 

guiada, textos sinxelos, que ilustra con imaxes 

de carácter redundante co contido.CCL, CD, 

CAA. 

B3.5. Utilizar as Tecnoloxías da 

Información e Comunicación de xeito 

guiado para presentar as súas 

produción. 

LCB3.5.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da 

Información e Comunicación para escribir e 

presentar textos moi sinxelos. CCL, CD, CAA. 

 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA. 

 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. CCL. 

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.CCL. 

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. CCL. 

LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas 

súas composicións escritas. CCL. 

B4.5. Utilizar programas educativos 

dixitais para realizar tarefas e avanzar 

na aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza de forma guiada, distintos 

programas educativos dixitais. CCL, CD, CAA. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

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. CCL, 

CCEC. 

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. CCL, CSC, CCEC. 

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. CCL, CAA, CCEC, 

CSC. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 

Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 

final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 

2020: 

 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os 

resultados acadados nas dúas avaliacións anteriores e 

terase en conta o traballo realizado durante a terceira 

avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase 

non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor positivo 

para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 

situación concreta de cada alumno ou alumna (situación 

familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 

terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 

avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos que 

reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou 

alumna. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Non procede en Educación Primaria. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: utilizarei aqueles criterios que fagan referencia 

tanto á 1º como á 2º avaliación desta adaptación, centrándome en que 

non farei con este alumnado ampliación nin avance de contidos, senón 

que o traballo centrarase no repaso e reforzo da materia xa impartida. 

Criterios de cualificación: Debido a que ao carácter continuo da 

avaliación, tomarei como referencia os criterios de cualificación do 1º e 

2º trimestre, tendo en conta que se favorecerá positivamente á 
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cualificación do 3º trimestre e avaliación ordinaria no caso de que o 

alumno ou alumna colabore, entregue e realice a actividades e traballo 

proposto. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Utilizaranse os 

mesmos que se mencionan no apartado de avaliación deste documento, 

tendo en conta as necesidades específicas e as individualidade de cada 

neno/a e adaptándose á cada un deles favorecendo á atención á 

diversidade da miña aula. 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Diferentes propostas para a redacción de distintos tipos de 

textos.  

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 

lectora e coa lectura.  

 Actividades con tarxetas de vocabulario. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados polo 

profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 

cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de letras 

etc.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

(Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo as 

súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para realizar 

co alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e envío a través de correo electrónico. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión 

debido á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a 

comunicación por Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través dunha 

conta de correo electrónico creada para a clase de 4º EP, 

solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 

corrección de cada neno/a de xeito individual. 

 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que 

propoño cada semana. 

Materiais e 

recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar a 

través dun enlace. 
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 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua coas 

familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das correccións 

correspondentes. (Soamente un alumno que conta con mala 

conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una chamada ou 

envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 

todas as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 4º EP, o alumnado é informado 
mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias. 
Tanto por Abalar móbil como por correo electrónico. 

Publicidade 
 Web do centro. 

 Blog do centro. 

 

 

 

Area de Lingua Galega e Literatura 

 

1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

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.  CCL, CD, CAA, CSC. 

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. CCL, CAA, CSC, 

CSEIEE. 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase 

ou explicacións sobre a organización do traballo e 

pregunta, se é preciso, para verificar a súa 

comprensión. CCL, CAA. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

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. CCL, 
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CD, CSC. 

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. CCL, CAA, CSC, CCEC. 

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. CCL. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

B3.1. Producir e reescribir textos 

sinxelos, relativos a situacións cotiás 

infantís, aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os relacionados 

coa escola. 

LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e 

de xeito creativo. CCL, CSIEE, CAA. 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras 

ortográficas, con especial atención ao uso das 

maiúsculas.  CCL, CSC, CCEC. 

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. CCL, CAA, CSIEE. 

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. CCL, CD, CAA. 

LGB3.5.2. Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa. CCL, CSC. 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA. 

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. 

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras 

dadas. CCL, CAA. 

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. CCL, 

CSC, CCEC. 

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. 

CCL, CAA. 

LGB4.3.2. Identifica as palabras como 

instrumento para a segmentación da escritura. 

CCL, CAA. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.2. Ler, de forma guiada, textos 

adecuados aos intereses infantís, 

para chegar progresivamente á 

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, 

adecuados aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á autonomía lectora. CCL, 
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expresividade e á autonomía lectoras. CCEC, CD. 

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

adecuados aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade lectora. CCL, 

CCEC, CD. 

B5.5. Valorar a literatura en calquera 

lingua, como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

LGB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, 

como vehículo de comunicación, e como recurso 

de gozo persoal. CCL, CSC, CCEC. 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 

Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 

final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 2020: 

 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os resultados 

acadados nas dúas avaliacións anteriores e terase en conta o 

traballo realizado durante a terceira avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase non 

presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor positivo para a 

cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 

situación concreta de cada alumno ou alumnaa (situación familiar, 

recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, terémolas 

en conta para ese "carácter diagnóstico" desta avaliación, 

permitíndonos valorar os contidos que temos que reforzar de 

cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou alumna. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Non procede en Educación Primaria. 

Alumando de Criterios de avaliación:  utilizarei aqueles criterios que fagan referencia 
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materia 

pendente 

tanto á 1º como á 2º avaliación desta adaptación, centrándome en que 

non farei con este alumnado ampliación nin avance de contidos, senón 

que o traballo centrarase no repaso e reforzo da materia xa impartida. 

Criterios de cualificación:  Debido a que ao carácter continuo da 

avaliación, tomarei como referencia os criterios de cualificación do 1º e 2º 

trimestre, tendo en conta que se favorecerá positivamente á cualificación 

do 3º trimestre e avaliación ordinaria no caso de que o alumno ou alumna 

colabore, entregue e realice a actividades e traballo proposto. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Utilizaranse os 

mesmos que se mencionan no apartado de avaliación deste documento, 

tendo en conta as necesidades específicas e as individualidade de cada 

neno/a e adaptándose á cada un deles favorecendo á atención á 

diversidade da miña aula. 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Diferentes propostas para a redacción de distintos tipos de 

textos.  

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 

lectora e coa lectura.  

 Actividades con tarxetas de vocabulario. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados polo 

profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 

cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de 

letras etc.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

(Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo as 

súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para 

realizar co alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e envío a través de correo electrónico. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión 

debido á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a 

comunicación por Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través 

dunha conta de correo electrónico creada para a clase de 4º EP, 

solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 

corrección de cada neno/a de xeito individual. 
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 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que 

propoño cada semana. 

Materiais e 

recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar 

a través dun enlace. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua 

coas familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das 

correccións correspondentes. (Soamente un alumno que conta 

con mala conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una 

chamada ou envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 

todas as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 

 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 4º EP, o alumnado é informado 
mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias. 
Tanto por Abalar móbil como por correo electrónico. 

Publicidade 
 Web do centro. 

 Blog do centro. 

 

 

Area de Matemática 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

B1.1. Resolver problemas sinxelos 

relacionados con obxectos, feitos e 

situacións da vida cotiá e explicar 

oralmente o proceso seguido para a 

súa resolución. 

B1.1. Resolver problemas sinxelos 

relacionados con obxectos, feitos e situacións 

da vida cotiá e explicar oralmente o proceso 

seguido para a súa resolución. CMCT, CCL.  

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. 

CMCT, CAA. 
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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. CMCT, CD, CAA. 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

B2.1. Ler, escribir e ordenar 

números enteiros utilizando 

razoamentos apropiados. 

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

9999. CMCT, CCL. 

 MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das 

cifras en situacións e contextos reais. CMCT, 

CAA. 

MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto 

ascendentes como descendentes. CMCT, 

CAA. 

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. CMCT. 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da 

vida cotiá números naturais ata o 9999. CMCT, 

CAA, CCL. 

MTB2.2.3. Descompón e compón números 

naturais, interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. CMCT. 

MTB2.2.4. Identifica os números pares e os 

impares. CMCT. 

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. CMCT, CAA. 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos 

coa operación da multiplicación na resolución 

de problemas contextualizados. CMCT, CAA. 

MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo 

mental. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CSIEE, CAA. 

BLOQUE 3: MEDIDA 

B3.1. Coñecer e utilizar o 

quilómetro, o metro e o centímetro 

como unidades de medida de 

MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o 

metro e o centímetro como unidades de 

medida de lonxitude. CMCT. 
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lonxitude. 

B3.2. Coñecer e utilizar o quilo, o 

medio quilo e o cuarto quilo como 

unidades de medida de peso. 

MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio 

quilo e o cuarto quilo como unidades de 

medida de peso. CMCT.  

B3.3. Coñecer e utilizar o litro, 

medio litro e cuarto litro como 

unidades de medida de capacidade. 

MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro, medio litro e 

cuarto litro como unidades de medida de 

capacidade. CMCT. 

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. CMCT, CAA, CSC. 

B3.6. 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 

axeitados reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas. 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de 

medida. CMCT, CAA. 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido 

na resolución de problemas revisando as 

operacións utilizadas e as unidades dos 

resultados. CMCT, CAA, CSIEE. 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

 B4.1. Identificar e completar figuras 

simétricas. 

MTB4.1.1. Completa figuras partindo do seu 

eixe de simetría. CMCT. 

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. 

CMCT, CAA. 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

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. 

CCMT, CAA. 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 
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Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 

final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 

2020: 

 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da 

avaliación continua, diagnóstica e formativa e quedará do 

seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os 

resultados acadados nas dúas avaliacións anteriores e 

terase en conta o traballo realizado durante a terceira 

avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta 

fase non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor 

positivo para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo 

presente a situación concreta de cada alumno ou alumna 

(situación familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 

terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 

avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos 

que reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno 

ou alumna. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Non procede en Educación Primaria. 

Alumando de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  utilizarei aqueles criterios que fagan 

referencia tanto á 1º como á 2º avaliación desta adaptación, 

centrándome en que non farei con este alumnado ampliación nin 

avance de contidos, senón que o traballo centrarase no repaso e 

reforzo da materia xa impartida. 

Criterios de cualificación:  Debido a que ao carácter continuo da 

avaliación, tomarei como referencia os criterios de cualificación do 1º 

e 2º trimestre, tendo en conta que se favorecerá positivamente á 

cualificación do 3º trimestre e avaliación ordinaria no caso de que o 

alumno ou alumna colabore, entregue e realice a actividades e 

traballo proposto. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Utilizaranse os 

mesmos que se mencionan no apartado de avaliación deste 

documento, tendo en conta as necesidades específicas e as 
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individualidade de cada neno/a e adaptándose á cada un deles 

favorecendo á atención á diversidade da miña aula. 

 

 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Diferentes propostas para a redacción de distintos tipos de 

textos.  

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 

lectora e coa lectura.  

 Actividades con tarxetas de vocabulario. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados polo 

profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 

cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de 

letras etc.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

(Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo as 

súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para 

realizar co alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e envío a través de correo electrónico. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión 

debido á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a 

comunicación por Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través 

dunha conta de correo electrónico creada para a clase de 4º EP, 

solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 

corrección de cada neno/a de xeito individual. 

 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que 

propoño cada semana. 

Materiais 

e recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar 

a través dun enlace. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua 

coas familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das 

correccións correspondentes. (Soamente un alumno que conta 
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con mala conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una 

chamada ou envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 

todas as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 4º EP, o alumnado é informado 

mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias. 

Tanto por Abalar móbil como por correo electrónico. 

Publicidade 
 Web do centro. 

 Blog do centro. 

 

 

Área de Ciencias Naturais 
 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

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. CAA, 

CMCCT, CSIEE. 

BLOQUE 2: O SER HUMANO E A SAÚDE 

B2.1. Identificar semellanzas e 

diferenzas entre as persoas 

valorando a diversidade. 

CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo 

humano e compárao co doutros seres vivos. 

CMCCT, CCL, CSC. 

CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición 

como funcións vitais. CMCCT. 

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e 

sentimentos propios e alleos. CMCCT, CCL, CSC. 

B2.2. Relacionar os hábitos de 

alimentación, hixiene, exercicio 

físico e descanso coa saúde e coa 

enfermidade. 

CNB2.2.1. Coñece algún trastorno alimentario e 

as estratexias para a súa prevención. CMCCT, 

CSC, CAA. 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o 

descanso e a adecuada alimentación coa propia 

saúde. CMCCT, CSC. 

B2.3. Deseñar, de forma colectiva, CNB2.3.1. Identifica os alimentos diarios 
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un menú semanal de merendas 

saudables. 

necesarios. CMCCT. 

BLOQUE 3: OS SERES VIVOS 

B3.1. Identificar as principais 

características e comportamentos 

de animais e plantas para 

adaptarse ao seu medio, tendo en 

conta o seu contorno. 

CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos 

e inertes observando o seu contorno. CMCCT, 

CCL. 

CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas 

do seu contorno, empregando diferentes soportes. 

CMCCT, CCL. 

B3.2. Observar e rexistrar, de 

maneira elemental e en equipo, 

algún ser vivo no seu medio 

natural ou na aula e comunicar de 

xeito oral e escrito os resultados, 

empregando diferentes soportes. 

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios 

elementais a partir da observación, seres vivos do 

seu contorno adoptando hábitos de respecto. 

CMCCT, CCL, CSC. 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 

Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 
final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 
2020: 
 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 
continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os 
resultados acadados nas dúas avaliacións anteriores e 
terase en conta o traballo realizado durante a terceira 
avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta 
fase non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor 
positivo para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente 
a situación concreta de cada alumno ou alumna (situación 
familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 
terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 
avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos que 
reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou 
alumna. 
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Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non procede en Educación Primaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  utilizarei aqueles criterios que fagan 
referencia tanto á 1º como á 2º avaliación desta adaptación, 
centrándome en que non farei con este alumnado ampliación nin avance 
de contidos, senón que o traballo centrarase no repaso e reforzo da 
materia xa impartida. 

Criterios de cualificación:  Debido a que ao carácter continuo da 
avaliación, tomarei como referencia os criterios de cualificación do 1º e 
2º trimestre, tendo en conta que se favorecerá positivamente á 
cualificación do 3º trimestre e avaliación ordinaria no caso de que o 
alumno ou alumna colabore, entregue e realice a actividades e traballo 
proposto. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Utilizaranse os 
mesmos que se mencionan no apartado de avaliación deste documento, 
tendo en conta as necesidades específicas e as individualidade de cada 
neno/a e adaptándose á cada un deles favorecendo á atención á 
diversidade da miña aula. 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Actividades con tarxetas de unidades de medida e diñeiro. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados 

polo profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles,  

cancións das táboas de multiplicar, actividades de relacionar, 

problemas interactivos, etc. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

(Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo 

as súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para 

realizar co alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e envío a través de correo electrónico. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión 

debido á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a 

comunicación por Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través 

dunha conta de correo electrónico creada para a clase de 4º 

EP, solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback 
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coas corrección de cada neno/a de xeito individual. 

 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que 

propoño cada semana. 

Materiais e 

recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar 

a través dun enlace. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua 

coas familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das 

correccións correspondentes. (Soamente un alumno que conta 

con mala conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una 

chamada ou envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 

todas as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 4º EP, o alumnado é informado 

mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias. 

Tanto por Abalar móbil como por correo electrónico. 

Publicidade  
 Web do centro. 

 Blog do centro. 

 

 

Área de Ciencias Sociais 
 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS 

B1.1.Realizar traballos de investigación 

que partan do establecemento de 

conxecturas, da observación, 

experimentación e da toma de 

conciencia dos sentimentos e 

sensacións como medios básicos para 

obter información, seleccionala, 

organizala, extraer conclusións e 

comunicalas sen esquecer a introdución 

ao manexo das TIC para este fin e 

valorando o esforzo realizado. 

CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle 

información a través da observación e 

experimentación iniciándose no emprego das TIC 

e outras fontes directas e indirectas, selecciona a 

información relevante e a organiza, obtén 

conclusións sinxelas e as comunica. CAA, CCL, 

CD, CMCCT. 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas coidando a súa 

presentación, ten iniciativa na toma de decisións 

e asume responsabilidades. CSIEE, CAA, CSC. 
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B1.3.Empregar os mapas mentais 

como unha técnica básica de estudo. 

CSB1.3.1.Elabora algúns mapas mentais sinxelos 

como técnica básica de estudo. CAA. 

B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego 

da terminoloxía propia da área. 

CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. 

CCL, CMCCT, CSC. 

BLOQUE 2: O MUNDO QUE NOS RODEA 

B2.1. Recoñecer a auga como 

elemento natural analizando os usos 

que o ser humano fai da auga: 

domésticos, económicos, públicos e 

deportivos recreativos. O uso 

responsable deste ben. 

CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos 

que, o ser humano, fai da auga. CMCCT, CD, 

CCL. 

 CSB2.1.2. Realiza un uso responsable da auga 

na súa vida cotiá. CSC. 

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. 

CMCCT, CD, CAA. 

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. CMCCT, 

CSC, CCL. 

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. CMCCT, CCL. 

B2.5. Identificar as diferenzas entre 

paisaxe natural e urbana, analizando 

en grupo as consecuencias que a 

intervención humana provoca na 

conservación da paisaxe natural e 

definindo algunhas medidas para a 

conservación desta. 

CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe 

natural e urbana mais próxima. CMCCT. 

CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa 

diferenciándoas das de interior. CMCCT, CCL. 

CSB2.5.3.Coñece e leva á practica accións 

positivas para a protección do medio natural. 

CMCCT, CSC. 

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. CMCCT, 

CCL. 

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. CMCCT, CCL. 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDADE 

B3.1. Coñecer organización social da 

súa contorna próxima e as súas formas 

de goberno e diferenciar entre unha 

localidade e un municipio. 

CSB3.1.1.Describe a organización social da 

contorna mais próxima e as súas formas de 

goberno e diferencia entre que é unha localidade 

e un municipio. CSC, CCL. 



65 
 

B3.2.Identificar as funcións e servizos 

dos seus diversos organismos: 

bombeiros e bombeiras, policía... 

CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que 

desempeñan algún dos servizos do Concello. 

CSC, CCL. 

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. CSC, 

CCL, CCEC. 

B3.8.Coñecer e respectar as normas 

básicas do coidado e seguridade viaria 

como peóns e peoas e como persoa 

usuaria de medios de transporte. 

CSB3.8.1.Explica as normas básicas viarias que 

ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou 

peoa nos medios de transporte. CSC, CCL, CAA. 

CSB3.8.2.Recoñece a importancia do coidado e 

limpeza da vía pública e dos seus elementos. 

CSC. 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 

Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificació

n final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 2020: 

 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os resultados 

acadados nas dúas avaliacións anteriores e terase en conta o 

traballo realizado durante a terceira avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase 

non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor positivo 

para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 

situación concreta de cada alumno ou alumna (situación familiar, 

recursos dispoñibles...) 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 

terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 

avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos que 

reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou alumna. 
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Proba de 

setembro 

Non procede en Educación Primaria. 

Alumnado 

de materia  

pendente 

NON SE ATOPA NINGÚN ALUMNO OU ALUMNA CON ESTA MATERIA 

PENDENTE 

Criterios de avaliación: non procede. 

Criterios de cualificación: non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: non procede. 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Pequenos proxectos de investigación. 

 Creación de traballos manuais/murais/maquetas sobre un tema 

de investigación determinado. 

 Actividades de experimentación e manipulativas. 

 Realización de pequenos esquemas e mapas mentais. 

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 

lectora e coa lectura.  

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados polo 

profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: contos, cancións, actividades de 

relacionar, encrucillados, sopas de letras, mapas mentais 

interactivos, esquemas interactivos… 

Metodoloxía 

(alumnado 

con 

conectividade 

e sen 

conectividade) 

(Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo as 

súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para realizar 

co alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e envío a través de correo electrónico. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión 

debido á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a 

comunicación por Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través dunha 

conta de correo electrónico creada para a clase de 4º EP, 

solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 

corrección de cada neno/a de xeito individual. 

 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que propoño 

cada semana. 
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Materiais e 

recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar a 

través dun enlace. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua coas 

familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das correccións 

correspondentes. (Soamente un alumno que conta con mala 

conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una chamada ou 

envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a todas 

as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 4º EP, o alumnado é informado 
mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias. 
Tanto por Abalar móbil como por correo electrónico. 

Publicidade 
 Web do centro. 

 Blog do centro. 

 

 

Área de Valores Sociais e Cívicos 
 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE/CC 

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. CSC, CCL. 

B1.2.Estruturar un pensamento 

efectivo empregando as emocións de 

forma positiva. 

VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a sentimentos 

negativos e emprega estratexias sinxelas para 

transformalos. CSC, CSIEE. 

VSCB1.2.2. Motívase mediante estratexias 

sinxelas de pensamento en voz alta durante o 

traballo individual e grupal. CSIEE, CAA. 

VSCB1.2.3. Realiza un adecuado 

recoñecemento e identificación das súas 

emocións. CCL, CSIEE. 

VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas 

de persoas adultas, os seus sentimentos, 

necesidades e dereitos, á vez que respecta os 



68 
 

dos e das demais nas actividades 

cooperativas.CCL, CSC. 

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. 

VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos 

e emocións.CSC, CSIEE 

 VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en 

relación coa non verbal en exposicións orais 

para expresar opinións, sentimentos e 

emocións. CSIEE, CAA. 

VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar 

afectos e emocións con amabilidade.CCL, CSC. 

B2.3. Establecer relacións 

interpersoais positivas empregando 

habilidades sociais. 

VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades 

sociais básicas. CSC. 

BLOQUE 3: A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

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. CSIEE.  

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. CSC.  

VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de dereitos 

dos nenos e das nenas no xogo e no emprego 

dos xoguetes. CSC. 

 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Rexistro diario das mesmas. 

 Entrevistas online. 

 Cuestionarios online. 

Instrumentos:  

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

 Escalas de medición das mesmas. 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 

final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 

2020: 

 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 

continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os 
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resultados acadados nas dúas avaliacións anteriores e 

terase en conta o traballo realizado durante a terceira 

avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta 

fase non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor 

positivo para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente 

a situación concreta de cada alumno ou alumna (situación 

familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 

terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 

avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos 

que reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno 

ou alumna. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Non procede en Educación Primaria. 

Alumnado de 

materia pendente 

NON SE ATOPA NINGÚN ALUMNO OU ALUMNA CON ESTA 

MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación: non procede. 

Criterios de cualificación: non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: non procede. 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Visionado de vídeos  e curtametraxes.  

 Diferentes propostas para a creación de murais e traballos 

manuais. 

 Diario dunha cuarentena. 

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 

lectora e coa lectura.  

 Actividades en colaboración co DO, para fomentar a 

sensibilización e as conmemoracións. 

 Actividades interactivas: cancións,  contos, puzzles, etc. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade 

e sen 

conectividade) 

(Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo as 

súas circunstancias e situacións, propoño as tarefas para realizar 

co alumnado de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e envío a través de correo electrónico. 
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 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese por correo electrónico, pero nalgunha ocasión 

debido á mala conectividade dun alumno, foi necesaria a 

comunicación por Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través dunha 

conta de correo electrónico creada para a clase de 4º EP, 

solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 

corrección de cada neno/a de xeito individual. 

 Así mesmo, tamén recollo por correo electrónico e valoro 

positivamente as actividades/proxectos voluntarias que 

propoño cada semana 

Materiais e 

recursos 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar a 

través dun enlace. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación contínua coas 

familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das correccións 

correspondentes. (Soamente un alumno que conta con mala 

conectividade, nalgunha ocasión foi necesaria una chamada ou 

envío de arquivos das tarefas por Whatsapp). 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 

todas as familias. 

 Aplicacións para viodeoconferencias: utilizámolas para as 

reunións co profesorado e alumnado.  

 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 4º EP, o alumnado é informado 

mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias. 

Tanto por Abalar móbil como por correo electrónico. 

Publicidade 
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Área de Matemáticas 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (Tanto de 

ampliación como de repaso) 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

Analiza e comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións entre os datos, 

contexto do problema). 

Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de problemas. 

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. 

Identificar e resolver problemas da vida 

cotidia, adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e 

as matemáticas, e valorando la utilidade de 

los coñecementos matemáticos adecuados 

para a resolución de problemas. 

Planifica o proceso de traballo con preguntas 

adecuadas: ¿que quero descubrir?, ¿que 

teño?, ¿que busco?, ¿como o podo facer?, 

¿non me equivoquei o facelo?, ¿a solución é 

adecuada? 

Reflexionar sobre as decisións tomadas, 

aprendendo para futuras. 

Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 

procesos desenvolvidos, valorando as ideas 

claves, aprendendo para situacións futuras 

similares, etc. 

Utilizar os medios tecnolóxicos de modo 

habitual no proceso de aprendizaxe, 

buscando, analizando e seleccionando 

información relevante en Internet ou en 

outras fontes, elaborando documentos 

propios, facendo exposicións e 

argumentacións de estas. 

Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a 

realización de cálculos numéricos, para 

aprender e para resolver problemas. 

Utiliza a calculadora para a realización de 

cálculos numéricos, para aprender e para 

resolver problemas. 

Seleccionar e utilizar as ferramentas 

tecnolóxicas e estratexias para o cálculo, 

para coñecer os principios matemáticos e 

resolver problemas. 

Realiza un proxecto, elabora e presenta un 

informe creando documentos dixitais propios 

(texto, presentación, imaxe, vídeo, son,…), 

buscando, analizando e seleccionando a 

información relevante, utilizando a ferramenta 

tecnolóxica adecuada e compartindo cos seus 

compañeiros e compañeiras. 

Ler, escribir e ordenar, utilizando 

razoamentos apropiados, distintos tipos de 

números (naturais, enteiros, fracciones e 

Descompón, compón e redondea números 

naturais e decimais, interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras. 
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decimais ata as décimas). Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

Interpretar diferentes tipos de números 

segundo o seu valor, en situacións da vida 

cotiá. 

Redondea números decimais á décima, á 

centésima ou á milésima máis próxima. 

Realizar operacións e cálculos numéricos 

sinxelos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, 

facendo referencia implícita as propiedades 

das operacións, en situacións de resolución 

de problemas. 

Coñece e aplica os criterios de divisibilidade 

por 2, 3, 5, 9 y 10. 

Utilizar as propiedades das operacións, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan segundo a 

natureza do cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora). 

Calcula cos números coñecendo a xerarquía 

das operacións. 

Utilizar os números enteiros, decimais, 

fraccionarios e os porcentaxes sinxelos 

para interpretar e intercambiar información 

en contextos da vida cotidia. 

Realiza operacións con números naturais: 

suma, resta, multiplicación e división. 

Resolve problemas utilizando a multiplicación 

para realizar recontos, en disposicións 

rectangulares nos que intervén a lei do produto 

Calcula cadrados, cubos e potencias de base 

10 

Efectúa operacións con números decimais. 

Aplica a xerarquía das operacións e os usos do 

parénteses. 

Calcula aumentos e diminucións porcentuais. 

Resolve problemas da vida cotiá utilizando 

porcentaxes, explicando oralmente e por 

escrito o significado dos datos, a situación 

prantexada, o proceso seguido e las solucións 

obtidas. 

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. 

Utiliza e automatiza 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 cotiás. 

Descompón de forma aditiva e de forma 

aditivo-multiplicativa números menores que un 

millón, atendendo ao valor posicional da súas 

cifras. 

Descompón números naturais atendendo al 

valor posicional das súas cifras. 

Calcula os primeiros múltiplos de un número 

dado. 
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Calcula todos os divisores de calquera número 

menor que 100. 

Descompón números decimais atendendo ao 

valor posicional das súas cifras. 

Calcula tantos por cento en situacións reais. 

Identificar, resolver problemas da vida 

cotiá, adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e 

as matemáticas y valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos adecuados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas. 

Resolve problemas combinados cuxa 

resolución require efectuar varias operacións 

que impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias heurísticas, 

de razoamento (clasificación, recoñecemento 

das relacións, uso de contraexemplos), 

creando contexturas, construíndo, 

argumentando, e tomando decisións, valorando 

as consecuencias de estas e a conveniencia da 

súa utilización. 

Utilizar as nocións xeométricas de 

paralelismo, perpendicularidade, simetría, 

xeometría, perímetro e superficie para 

describir e comprender situacións da vida 

cotidia. 

Localiza e representa puntos utilizando 

coordenadas cartesianas. 

Coñecer as figuras planas; cadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e 

rombo. 

Clasifica triángulos atendendo os seus lados e 

os seus ángulos, identificando as relacións 

entre os seus lados e entre ángulos. 

Coñecer e seleccionar los instrumentos e 

as unidades de medida adecuadas, 

estimando, expresando con precisión 

medidas de lonxitude, superficie, 

peso/masa, capacidade, tempo y las 

derivadas del sistema monetario, 

convertendo unhas unidades en outras 

cando as circunstancias o requiran. 

Identifica as unidades de superficie do sistema 

métrico decimal para a súa aplicación na 

resolución de problemas. 

Efectúa operacións con medidas de superficie 

dando o resultado na unidade determinada de 

antemán. 

Transforma medidas de superficie de forma 

complexa a incomplexa, e viceversa. 

Coñecer e seleccionar os mais adecuados 

entre os instrumentos e as unidades de 

medida usuais, facendo previamente 

estimacións, expresando con precisión 

medidas de ángulos, convertendo unhas 

unidades en outras cando as 

circunstancias o requiran. 

Coñece e usa as unidades de medida do 

tempo no sistema sexaxesimal establecendo 

as súas relacións. 

Resolve problemas da vida diaria con medidas 

temporais. 

Utiliza o sistema sexaxesimal para realizar 

cálculos e transformacións con medidas 

angulares aplicándoos a resolución de 

problemas. 

Efectúa cálculos con medidas temporais e 

angulares. 

Utilizar as nocións xeométricas de 

paralelismo, perpendicularidade, simetría, 

xeometría, perímetro e superficie para 

Localiza e representa puntos utilizando 

coordenadas cartesianas. 

Identifica e representa posicións relativas de 
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describir e comprender situacións de la 

vida cotidia. 

rectas e circunferencias 

Comprender o método para calcular a área 

de un paralelogramo, un triángulo, un 

trapecio e un rombo. Calcular a área de 

figuras planas. 

Calcula a área e o perímetro de un rectángulo, 

un cadrado e un triángulo. 

Identificar e resolver problemas da vida 

cotiá, utilizando os coñecementos 

xeométricos traballados, 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. 

Resolve problemas xeométricos que impliquen 

dominio dos contidos traballados, utilizando 

estratexias heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relaciones, 

uso de contraexemplos), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando, e tomando 

decisións, valorando as consecuencias de 

estas e a conveniencia da súa utilización. 

Realizar, ler e interpretar representacións 

gráficas dun conxunto de datos relativos ao 

entorno inmediato. 

Identifica datos e interpreta mensaxes que 

aparecen en distintos tipos de gráficos 

(diagrama de barras, pictograma, polígono de 

frecuencias, diagrama de sectores), y cadrados 

de dobre entrada e táboas de frecuencia. 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos:  

Os referentes para avaliar ó alumnado serán os criterios de avaliación 

anteriormente citados, así como os estándares de aprendizaxe.  

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua 

e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

Avaliaranse sempre postivamente aquelas actividades promovidas polo 

profesorado. 

Instrumentos: 

Observación directa das actividades (fotografías online) 

Resolución de problemas. 

Cadernos/Documentos coas actividades. 

Mapas conceptuais. 

 

Cualificación 

final 

A cualificación final será obtida tendo en conta as cualificacións da 

primeira e segunda avaliación. O traballo realizado nesta terceira 

avaliación só servirá para recuperar materias suspensas e alcanzar 

unha mellora das cualificacións anteriores. Este traballo nunca 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades As actividades propostas para este trismestre están desglosadas 

en dous apartados.  

Por un lado, atópanse actividades de ampliación de contidos, as 

cales son básicas e recollen aqueles contidos que o alumnado 

necesita para cursar con aproveitamento este curso e o que vén. 

Mentres que as actividades de repaso, están enfocadas por 

unidades, traballando cada semana unha unidade das impartidas 

durante o primeiro e segundo trimestre. Estas actividades 

servirán como recuperación para aquel alumnado que tivera 

unha cualificación de insuficiente nas avaliacións anteriores. 

Estas actividades son actividades onde o alumnado necesita poñer 

en practica coñecementos adquiridos durante o curso, sendo de 

fácil realización, xa que se busca un alumnado autónomo. 

A maior parte das actividades, son actividades online aloxadas nos 

libros dixitais ou páxinas webs, polo tanto o alumnado é capaz de 

realizadas de forma autónoma e obter de inmediato un feedbak, 

tanto positivo ou negativo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

Este curso atópase inmerso dentro do programa de Edixgal, polo 

tanto as actividades propostas son en liña, usando  a plataforma 

proporcionada pola Consellería para a realización de actividades 

online (dentro dos libros dixitais das editoriais) así como, a 

publicación de documentos por parte do profesorado onde se 

aloxan actividades de reforzo e ampliación para o alumnado, o cal 

ten todo conexión a internet e ordenador propio na casa. 

Polo tanto é unha metodoloxía activa e participativa, contando en 

todo momento con actividades motivadoras para o alumnado 

(online) así como vídeos explicativos e titorización online. 

Materiais e 

recursos 

Ordenador 

Internet 

Cadernos 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información ó alumnado e as súas familias será a través da 

plataforma Abalar, así como o uso da mensaxería de Edixgal. 

Ademais, do uso continuado do email e do teléfono móbil. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na plataforma 

Edixgal. 
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Área de Lingua Castelá  
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (Tanto de ampliación 

como de repaso) 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

Memorizar e reproducir contos, historias, 
textos breves e sinxelos próximos aos seus 
gustos e intereses, representando pequenas 
obras de teatro, axudándose dos recursos 
expresivos adecuados. 

Le todo tipo de textos con fluidez, velocidade 
e eficacia, en voz alta, mostrando a altura, a 
entoación e o ritmo adecuado o seu contido. 

Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez 
e entoación adecuada. 

Descodifica con precisión e rapidez todo tipo 
de palabras. 

Comprender distintos tipos de texto 
adaptados á idade utilizando a lectura como 
medio para ampliar o vocabulario e fixar a 
ortografía correcta. 

Entende a mensaxe, de forma global, e 
identifica as ideas principais a as secundarias 
dos textos lidos a partir da lectura dun texto 
en voz alta. 

Resumir un texto lido reflexando a estrutura 
e destacando as ideas 
principais e as secundarias. 

Capta o propósito dos textos. Identifica as 
partes da estrutura organizativa dos textos e 
analiza a súa progresión temática. 

Elabora resumos de textos lidos. Identifica os 
elementos característicos dos diferentes tipos 
de texto. 

Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

Interpreta o valor do título e as ilustracións. 
 

Marca as palabras clave dun texto que 
axudan á  comprensión global. 

Concentrarse en entender e interpretar o 
significado dos textos lidos. 

Deduce o significado de palabras e 
expresións coa axuda do contexto. 

Establece relacións entre as ilustracións e os 
contidos do texto, plantea hipóteses, realiza 
predicións e identifica na lectura o tipo de 
texto e a intención. 

Utilizar as TIC de modo eficiente e 
responsable para a búsqueda e o tratamento 
da información. 

Sabe utilizar os medios informáticos para 
obter información. 

É capaz de interpretar a información e facer 
un resumo desta. 

Utilizar a lingua, de forma oral e escrita, para 
formular e responder a preguntas, narrar 
historias e expresar sentimentos, 
experiencias e opinións. 

Escribe, en diferentes soportes, textos propios 
do ámbito da vida cotidiana: diarios, cartas, 
correos electrónicos, imitando textos modelo. 

Producir textos con diferentes intencións 
comunicativas con coherencia, respectando 
a súa estrutura e aplicando as regras 
ortográficas, coidando a caligrafía, a orde e 
a presentación. 

Resume o contido de textos propios do ámbito 
da vida persoal e do ámbito escolar, 
recollendo as ideas fundamentais, evitando 
parafrasear o texto e utilizando unha 
expresión persoal. 

Aplica correctamente os signos de puntuación 
e as regras de acentuación e ortográficas. 
Reproduce textos ditados con corrección. 

Usa estratexias de búsqueda e selección da 
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información: tomar notas e elaborar 
esquemas, guións, mapas conceptuais. 

Utilizar o dicionario como recurso para 
resolver dúbidas sobre a lingua, ou o uso da 
ortografía nas palabras. 

Presenta un informe de forma ordenada e 
clara, utilizando soporte papel e dixital, sobre 
problemas ou situacións sinxelas, recollendo 
información de diferentes fontes (directas, 
libros, Internet), seguindo un plan de traballo e 
expresando conclusións. 

Levar a cabo o plan de escritura que dea 
resposta a unha planificación sistemática de 
mellora da eficacia escrita e fomente a 
creatividade. 

Usa con eficacia as novas tecnoloxías para 
escribir, presentar os textos e buscar 
información. 

Utiliza Internet e as TIC: reprodutor de vídeo, 
reprodutor de DVD, ordenador, reprodutor de 
CDaudio, cámara de fotos dixital y gravadora 
de son como recursos para a realización de 
tarefas diversas: escribir e modificar un texto, 
crear táboas e gráficas, etc. 

Identificar os compoñentes básicos de 
calquera situación comunicativa. 

Identifica e recoñece os compoñentes básicos 
da comunicación nas diferentes situacións 
comunicativas: emisor, receptor, canal, 
código, mensaxe e contexto. 

Utilizar con corrección as normas que 
regulan a ortografía nos textos 
escritos axustando progresivamente a súa 
produción en situacións reais de 
comunicación escrita ás convencionais 
establecidas. 

Recoñece e corrixe progresivamente errores 
ortográficos en textos propios e alleos 
aplicando os coñecementos adquiridos na 
mellora progresiva de súa produción escrita. 

Recoñece, explica e usa sinónimos e 
antónimos dunha palabra explicando o seu 
uso concreto nunha frase ou nun texto oral ou 
escrito. 

Recoñece e explica as relacións polisémicas 
que se establecen nalgunhas palabras 
aclarando o seu uso concreto nunha frase ou 
nun texto oral ou escrito. 

Comprender, explicar e valorar as relacións 
semánticas que se establecen entre as 
palabras. 

Identifica o núcleo nun grupo nominal e 
explica a relación que manteñen o resto das 
palabras do grupo co núcleo: artigo que 
determina, adxectivo que describe ou precisa 
ó nome. 

Apreciar o valor dos textos literarios e utilizar 
a lectura como fonte de 
gozo e información e considerala coma un 
medio de aprendizaxe e 
enriquecemento persoal de máxima 
importancia. 

Le e comenta textos propios da literatura 
infantil e xuvenil (poesía, cómics, contos, 
etc.), utilizando, entre outras fontes, webs 
infantís. 

Le pequenas obras literarias, completando as 
actividades propostas, expoñendo as súas 
opinións. 

Elaborar contos e poemas sinxelos, 
seguindo patróns característicos, 
empregando de forma coherente a lingua 
escrita e a imaxe. 

Crea textos literarios (contos, poemas, 
cancións e pequenas obras teatrais) a partir 
de pautas ou modelos dados utilizando 
recursos léxicos, sintácticos, fónicos e 
rítmicos en ditas producións. 

Aplicar os coñecementos sobre a lingua para Recoñece e identifica: substantivos, 
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resolver problemas de comprensión de 
textos orais e escritos e para a composición 
e 
revisión progresivamente autónoma dos 
textos propios e alleos, utilizando a 
terminoloxía gramatical necesaria para a 
explicación dos diversos usos da lingua. 

adxectivos, artigos. 

Recoñece e corrixe errores de concordancia 
en textos propios e alleos aplicando os 
coñecementos adquiridos sobre as categorías 
gramaticais e as súas normas de uso. 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas 
verbais nas súas producións orais ou escritas. 

Recoñece as relacións gramaticais que se 
establecen entre o substantivo e o resto dos 
compoñentes do grupo nominal observando 
as regras de concordancia. 

Explica e compara os usos do adxectivo 
cualificativo: usos especificativos, explicativos 
e epíteto, presentes nun texto, recoñecendo 
as diferencias de significado. 

Recoñecer no substantivo a palabra nuclear 
do grupo nominal identificando todas as 
palabras que o integran 

Identifica o suxeito e o predicado de frases, 
explicando a presencia ou ausencia do 
suxeito en función da intención comunicativa 
do texto. 

Aplicar os coñecementos sobre a lingua para 
resolver problemas de comprensión de 
textos orais e escritos e para a composición 
e revisión progresivamente autónoma dos 
textos propios e alleos, utilizando a 
terminoloxía gramatical necesaria para a 
explicación dos diversos usos da lingua. 

Recoñece e identifica: determinantes e 
pronomes, verbos, adverbios, preposicións, 
conxuncións e interxeccións. 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas 
verbais nas súas producións orais ou escritas. 

Diferencia determinantes e pronomes. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos:  

Os referentes para avaliar ó alumnado serán os criterios de avaliación 

anteriormente citados, así como os estándares de aprendizaxe.  

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e 

global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

Avaliaranse sempre postivamente aquelas actividades promovidas polo 

profesorado. 

Instrumentos: 

Observación directa das actividades (fotografías online) 

Resolución de problemas. 

Cadernos/Documentos coas actividades. 

Mapas conceptuais. 

 

Cualificación 

final 

A cualificación final será obtida tendo en conta as cualificacións da 

primeira e segunda avaliación. O traballo realizado nesta terceira 

avaliación só servirá para recuperar materias suspensas e alcanzar 

unha mellora das cualificacións anteriores. Este traballo nunca 

penalizará ó alumnado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades As actividades propostas para este trismestre están desglosadas en 

dous apartados.  

Por un lado, atópanse actividades de ampliación de contidos, as 

cales son básicas e recollen aqueles contidos que o alumnado 

necesita para cursar con aproveitamento este curso e o que vén. 

Mentres que as actividades de repaso, están enfocadas por 

unidades, traballando cada semana unha unidade das impartidas 

durante o primeiro e segundo trimestre. Estas actividades servirán 

como recuperación para aquel alumnado que tivera unha 

cualificación de insuficiente nas avaliacións anteriores. 

Estas actividades son actividades onde o alumnado necesita poñer en 

practica coñecementos adquiridos durante o curso, sendo de fácil 

realización, xa que se busca un alumnado autónomo. 

A maior parte das actividades, son actividades online aloxadas nos 

libros dixitais ou páxinas webs, polo tanto o alumnado é capaz de 

realizadas de forma autónoma e obter de inmediato un feedbak, tanto 

positivo ou negativo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

Este curso atópase inmerso dentro do programa de Edixgal, polo 

tanto as actividades propostas son en liña, usando  a plataforma 

proporcionada pola Consellería para a realización de actividades 

online (dentro dos libros dixitais das editoriais) así como, a publicación 

de documentos por parte do profesorado onde se aloxan actividades 

de reforzó e ampliación para o alumnado, o cal ten todo conexión 

a internet e ordenador propio na casa. 

Polo tanto é unha metodoloxía activa e participativa, contando en todo 

momento con actividades motivadoras para o alumnado (online) así 

como vídeos explicativos e titorización online. 

Materiais e 

recursos 

Ordenador 

Internet 

Cadernos 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 

A información ó alumnado e as súas familias será a través da 

plataforma Abalar, así como o uso da mensaxería de Edixgal. 

Ademais, do uso continuado do email e do teléfono móbil. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na plataforma 

Edixgal. 
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Área de Ciencias Sociais 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (Tanto de ampliación 

como de repaso) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar un traballo de investigación que 

supoña busca, selección e 

organización de información sobre 

fenómenos previamente delimitados, a 

realización dun produto, a documentación 

do proceso e a comunicación do resultado. 

Busca información (empregando as TIC e 

outras fontes directas e indirectas), selecciona 

a información relevante, organízaa, analízaa, 

obtén conclusións sinxelas e comunícaas 

oralmente e/ou por escrito. 

Coñecer e utilizar as palabras claves e os 

conceptos necesarios para 

ser capaz de ler, escribir e falar sobre as 

Ciencias Sociais, así como 

comprender diferentes linguaxes recollidas 

en textos de carácter social, xeográfico ou 

histórico. 

Analiza informacións relacionadas coa área e 

manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 

resumos e as tecnoloxías da información e da 

comunicación 

Explicar como é e de que forma se orixinou 

o Universo e os seus principais 

compoñentes. 

Describe como é e de que formase orixinou o 

Universo e explica os seus 

principais compoñentes identificando galaxia, 

estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa. 

Localizar o planeta Terra e a Lúa no 

Sistema Solar, explicando as súas 

características, movementos, 

consecuencias e calcular os fusos horarios. 

Define e representa o movemento de 

translación terrestre, o eixe do xiro e os polos 

xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu 

efecto combinado e calcula os fusos horarios. 

Explica o día e a noite como consecuencia da 

rotación terrestre e como unidades para medir 

o tempo. 

Describir correctamente planos e mapas, 

incluíndo os planisferios, interpretando a 

súa escala e os signos convencionais. 

Identifica e clasifica os diferentes tipos de 

mapas, define que é a escala nun mapa e 

emprega e interpreta os signos convencionais 

máis usuais que poden aparecer nel. 

Identificar os elementos que inflúen no 

clima, explicando como actúan nel e 

adquirindo unha idea básica de clima e dos 

factores que determinan o clima en 

España. 

Define clima, nomea os seus elementos e 

identifica os seus factores 

determinantes en España. 

Recoñecer as zonas climáticas mundiais e 

os tipos de clima de España 

identificando algunhas das súas 

características básicas. 

Explica que é unha zona climática, nomeando 

as tres zonas climáticas do planeta 

Describe e sinala nun mapa os tipos de climas 

de España e as zonas ás que afecta cada un. 

Explicar que é unha paisaxe, identificar os Define paisaxe, identifica os seus elementos e 
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principais elementos que a 

compoñen e as características das 

principais paisaxes de España. 

explica as características das principais 

paisaxes de España valorando a súa 

diversidade. 

Describir as características do relevo de 

España e a súa rede hidrográfica, 

localizándoas nun mapa. 

Localiza nun mapa as principais unidades de 

relevo en España e as súas 

vertentes hidrográficas. 

Sitúa nun mapa os mares, os océanos e os 

grandes ríos de España. 

Explicar a importancia que ten a 

Constitución para o funcionamento do 

Estado español, así como os dereitos, 

deberes e liberdades recollidos 

nesta. 

Identifica, respecta e valora os principios 

democráticos máis importantes 

establecidos na Constitución e explica a 

importancia que a Constitución ten para o 

funcionamento do Estado español. 

Identificar as institucións políticas que se 

derivan da Constitución. Funcións e 

organización. 

Identifica as principais institucións do Estado 

español e describe as súas funcións e a súa 

organización. 

Describir a organización territorial do 

Estado español así como os órganos de 

goberno. 

Explica a organización territorial de España, 

nomea as estruturas básicas de 

goberno e localiza en mapas políticos as 

distintas comunidades autónomas que forman 

España, así como as súas provincias. 

Comprender e interpretar os principais 

conceptos demográficos e os factores 

xeográficos, sociais, económicos ou 

culturais que inciden nos 

datos de poboación. 

Define demografía e poboación, comprende os 

principais conceptos demográficos e os 

principais factores que afectan na poboación. 

Distinguir os principais trazos da poboación 

española explicando a súa evolución e a 

súa distribución demográfica e 

representándoa graficamente 

Describe os principais rasgos da poboación 

española. 

Describe os factores que condicionan a 

distribución da poboación española. 

Describir os movementos migratorios da 

poboación galega e de España explicando 

o éxodo rural, a emigración a Europa e a 

chegada de emigrantes ao noso país e 

identificar os problemas actuais da 

poboación española. 

Explica o éxodo rural, a emigración a Europa e 

a chegada de inmigrantes ao noso país. 

Identificar as actividades que pertencen a 

cada un dos sectores económicos e 

describir as características destes 

recoñecendo as principais actividades 

económicas de España. 

Identifica os tres sectores de actividades 

económicas e clasifica distintas 

actividades no grupo ao que pertencen. 

Explicar as características de cada tempo 

histórico estudado e certos 

acontecementos desas épocas que 

determinaron cambios fundamentais no 

Identifica a idea de idade da historia e data a 

Idade Media e Moderna, asociándoas aos 

feitos que marcan os seus inicios e finais. 
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rumbo da historia. 

Identificar e localizar no tempo e no espazo 

os procesos e os acontecementos 

históricos, políticos, sociais e culturais máis 

relevantes da historia de España para 

adquirir unha perspectiva global da súa 

evolución. 

Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas 

máis importantes da Idade Media e da Idade 

Moderna en España. 

Desenvolver a curiosidade por coñecer as 

formas da vida humana no pasado, 

valorando a importancia que teñen os 

restos para o coñecemento e estudo da 

historia e como patrimonio cultural que hai 

que coidar e legar. 

Identifica, valora e respecta o patrimonio 

natural, histórico, cultural e 

artístico e asome as responsabilidades que 

supón a súa conservación e mellora. 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos:  

Os referentes para avaliar ó alumnado serán os criterios de avaliación 

anteriormente citados, así como os estándars de aprendizaxe.  

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua 

e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

Avaliaranse sempre postivamente aquelas actividades promovidas 

polo profesorado. 

Instrumentos: 

Observación directa das actividades (fotografías online) 

Resolución de problemas. 

Cadernos/Documentos coas actividades. 

Mapas conceptuais. 

 

Cualificación 

final 

A cualificación final será obtida tendo en conta as cualificacións da 

primeira e segunda avaliación. O traballo realizado nesta terceira 

avaliación só servirá para recuperar materias suspensas e alcanzar 

unha mellora das cualificacións anteriores. Este traballo nunca 

penalizará ó alumnado.  

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades As actividades propostas para este trismestre están desglosadas 

en dous apartados.  

Por un lado, atópanse actividades de ampliación de contidos, as 

cales son básicas e recollen aqueles contidos que o alumnado 

necesita para cursar con aproveitamento este curso e o que vén. 

Mentres que as actividades de repaso, están enfocadas por 

unidades, traballando cada semana unha unidade das impartidas 
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durante o primeiro e segundo trimestre. Estas actividades 

servirán como recuperación para aquel alumnado que tivera 

unha cualificación de insuficiente nas avaliacións anteriores. 

Estas actividades son actividades onde o alumnado necesita poñer 

en practica coñecementos adquiridos durante o curso, sendo de 

fácil realización, xa que se busca un alumnado autónomo. 

A maior parte das actividades, son actividades online aloxadas nos 

libros dixitais ou páxinas webs, polo tanto o alumnado é capaz de 

realizadas de forma autónoma e obter de inmediato un feedbak, 

tanto positivo ou negativo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

Este curso atópase inmerso dentro do programa de Edixgal, polo 

tanto as actividades propostas son en liña, usando  a plataforma 

proporcionada pola Consellería para a realización de actividades 

online (dentro dos libros dixitais das editoriais) así como, a 

publicación de documentos por parte do profesorado onde se 

aloxan actividades de reforzó e ampliación para o alumnado, o cal 

ten todo conexión a internet e ordenador propio na casa. 

Polo tanto é unha metodoloxía activa e participativa, contando en 

todo momento con actividades motivadoras para o alumnado 

(online) así como vídeos explicativos e titorización online. 

Materiais e 

recursos 

Ordenador 

Internet 

Cadernos 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información ó alumnado e as súas familias será a través da 

plataforma Abalar, así como o uso da mensaxería de Edixgal. 

Ademais, do uso continuado do e-mail e do teléfono móbil. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na plataforma 

Edixgal. 

 

 

Área de Ciencias Naturais 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (Tanto de 

ampliación como de repaso) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Obter información relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente delimitados, facer 

predicións sobre sucesos naturais, integrar 

datos de 

Expresa oralmente e por escrito, de forma 

clara e ordenada contidos relacionados coa 

área manifestando a comprensión de textos 

orais e/ou escritos. 
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observación directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e indirectas e 

comunicando os resultados en diferentes 

soportes. 

Manexa estratexias axeitadas para acceder 

á información dos textos de carácter 

científico. 

Efectúa búsquedas guiadas de información 

na rede. 

Realizar proxectos, experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións e presentar 

informes coas conclusións en diferentes 

soportes 

Presenta un informe, de forma oral ou 

escrita, empregando soportes variados, 

recollendo información de diferentes fontes 

(directas, libros, Internet…) cando traballa de 

forma individual ou en equipo na realización 

de proxectos, experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións. 

Identificar e localizar os principais órganos 

implicados na realización das funcións vitais 

do corpo humano, establecendo algunhas 

relacións fundamentais entre eles. 

Identifica e localiza os principais órganos 

implicados na realización das 

funcións vitais do corpo humano. 

Relacionar determinadas prácticas de vida 

co adecuado funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida saudables e 

coñecendo as repercusións para a saúde do 

seu modo de vida. 

Investiga sobre enfermidades relacionadas 

cunha alimentación inadecuada e presenta 

conclusións en diversos soportes. 

Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, 

tecidos, tipos, órganos, aparatos e sistemas. 

Identificar as principais características e 

funcións. 

Identifica e describe a estrutura dos seres 

vivos: células, tecidos, órganos, aparatos e 

sistemas, nomeando as principais 

características e funcións de 

cada un. 

Coñecer diferentes niveis de clasificación 

dos seres vivos, atendendo ás súas 

características e tipos. 

Clasifica os seres vivos e nomea as 

principais características atendendo ao seu 

reino. Reino animal. Reino das plantas. 

Reino dos fungos e outros reinos 

empregando criterios científicos e medios 

tecnolóxicos. 

Investigar as características dos 

ecosistemas do seu contorno mediante a 

recollida de datos, facendo hipóteses, 

empregando diversas fontes de 

información e presentando os resultados en 

diferentes soportes, mostrando interese pola 

rigorosidade e hábitos de respecto e coidado 

cara aos seres vivos. 

Coñece e explica, con rigorosidade, as 

principais características e compoñentes dun 

ecosistema. 

Investiga con criterio científico, ecosistemas 

próximos e presenta resultados en diferentes 

soportes. 

Identifica algunhas actuacións humanas que 

modifican o medio natural e as causas de 

extinción de especies e explica algunhas 

actuacións para o seu 

coidado. 

Coñecer e comparar para clasificar materiais 

segundo as súas propiedades observables: 

Coñece e clasifica materiais segundo as 

súas propiedades (dureza, olubilidade, 
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dureza, solubilidade, estado de agregación e 

condutividade térmica 

estado de agregación e condutividade 

térmica). 

Describir a diferenza entre masa e volume. Describe a diferenza entre masa e volume. 

Identificar e explicar as características das 

fontes de enerxía renovables e 

nonrenovables e a súa influencia no 

desenvolvemento sostible. 

Identifica e explica as diferenzas entre 

enerxías renovables e non-renovables e 

argumenta sobre as accións necesarias para 

o desenvolvemento enerxético, sostible e 

equitativo. 

Investigar sobre a evolución dun obxecto, 

aparello ou máquina ao longo da historia, 

utilizando distintas fontes de información e 

presentando os 

resultados en diferentes soportes. 

Coñece algúns dos grandes descubrimentos 

e inventos da humanidade 

e explica os beneficios ou riscos para a 

sociedade. 

Valora e describe a influencia do 

desenvolvemento tecnolóxico nas condicións 

de vida e no traballo. 

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, no deporte e nas tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Planificar e construír, de forma cooperativa, 

un circuíto eléctrico simple que responda a 

un problema dado, atendendo ás normas de 

seguridade. 

Observa, identifica e explica algúns efectos 

da electricidade da vida cotiá. 

Expón exemplos de materiais condutores e 

illantes, argumentado a súa exposición 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos:  

Os referentes para avaliar ó alumnado serán os criterios de avaliación 

anteriormente citados, así como os estándares de aprendizaxe.  

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua 

e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

Avaliaranse sempre postivamente aquelas actividades promovidas 

polo profesorado. 

Instrumentos: 

Observación directa das actividades (fotografías online) 

Resolución de problemas. 

Cadernos/Documentos coas actividades. 

Mapas conceptuais. 

 

Cualificación 

final 

A cualificación final será obtida tendo en conta as cualificacións da 

primeira e segunda avaliación. O traballo realizado nesta terceira 

avaliación só servirá para recuperar materias suspensas e alcanzar 

unha mellora das cualificacións anteriores. Este traballo nunca 

penalizará ó alumnado.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades As actividades propostas para este trismestre están desglosadas 

en dous apartados.  

Por un lado, atópanse actividades de ampliación de contidos, as 

cales son básicas e recollen aqueles contidos que o alumnado 

necesita para cursar con aproveitamento este curso e o que vén. 

Mentres que as actividades de repaso, están enfocadas por 

unidades, traballando cada semana unha unidade das impartidas 

durante o primeiro e segundo trimestre. Estas actividades 

servirán como recuperación para aquel alumnado que tivera 

unha cualificación de insuficiente nas avaliacións anteriores. 

Estas actividades son actividades onde o alumnado necesita poñer 

en practica coñecementos adquiridos durante o curso, sendo de 

fácil realización, xa que se busca un alumnado autónomo. 

A maior parte das actividades, son actividades online aloxadas nos 

libros dixitais ou páxinas webs, polo tanto o alumnado é capaz de 

realizadas de forma autónoma e obter de inmediato un feedbak, 

tanto positivo ou negativo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

Este curso atópase inmerso dentro do programa de Edixgal, polo 

tanto as actividades propostas son en liña, usando  a plataforma 

proporcionada pola Consellería para a realización de actividades 

online (dentro dos libros dixitais das editoriais) así como, a 

publicación de documentos por parte do profesorado onde se 

aloxan actividades de reforzó e ampliación para o alumnado, o cal 

ten todo conexión a internet e ordenador propio na casa. 

Polo tanto é unha metodoloxía activa e participativa, contando en 

todo momento con actividades motivadoras para o alumnado 

(online) así como vídeos explicativos e titorización online. 

Materiais e 

recursos 

Ordenador 

Internet 

Cadernos 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información ó alumnado e as súas familias será a través da 

plataforma Abalar, así como o uso da mensaxería de E-dixgal. 

Ademais, do uso continuado do e-mail e do teléfono móbil. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na plataforma 

Edixgal. 
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Área de Língua Galega 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (Tanto de ampliación 

como de repaso) 

Criterio de 

avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

Comprender textos orais sinxelos 

procedentes da radio, da televisión ou da 

internet, identificando os aspectos xerais 

máis relevantes así como as 

intencións, valores e opinión explícitos. 

Comprende as ideas principais dun texto oral 

sinxelo, procedentes da radio, da 

televisión ou de Internet, identifica o tema e 

elabora un resumo. 

Valorar e utilizar os documentos 

audiovisuais dos de comunicación como 

instrumento de aprendizaxe. 

Accede a documentos audiovisuais e dixitais, 

para obter, seleccionar e clasificar, con certa 

autonomía, a información relevante e necesaria 

para realizar traballos ou completar información, 

valorando os medios de comunicación como 

instrumento de aprendizaxe. 

Usar, de maneira xeral, unha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

Usa, de maneira xeral, unha linguaxe non 

sexista. 

Identificar a lingua galega con calquera 

contexto de uso oral. 

Identifica a lingua galega oral con calquera 

contexto profesional: sanidade, 

educación, medios de comunicación... 

Comprender, buscar, localizar e 

seleccionar información explícita en textos 

escritos de soportes variados (webs 

infantís, libros, carteis) e iniciar a 

realización de inferencias para determinar 

intencións e dobres 

sentidos bastante evidentes. 

Comprende a información relevante de textos 

procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios de situación 

cotiás. 

Identifica as ideas principais e secundarias dun 

texto (narrativo, descritivo e 

expositivo). 

Busca, localiza e selecciona información 

concreta dun texto sinxelo, deducindo o 

significado de palabras e expresións polo 

contexto 

Emprega o dicionario para resolver as dúbidas 

de vocabulario que atopa nos textos. 

Realizar o subliñado das ideas principais 

dun texto sinxelo, e esquematizar e resumir 

o seu contido. 

Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

Utilizar as tecnoloxías da información para 

tratar a información nun texto sinxelo. 

Utiliza as tecnoloxías da información para 

localizar e seleccionar a información 

nun texto sinxelo adecuado á súa idade. 

Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a 

información dun texto. 
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Usar, de maneira xeral, as estratexias de 

planificación, textualización e revisión do 

texto. 

Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, 

punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos, 

signos de exclamación e interrogación). 

Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: 

ortografía, acentuación, léxico, 

morfosintaxe e usa, habitualmente, unha 

linguaxe non sexista. 

Usar as TIC, con certa autonomía, para a 

busca de información, tratamento dos 

textos e realización de presentación. 

Emprega procesadores de textos con certa 

autonomía. 

Utiliza, habitualmente, correctores de textos. 

Coidar a presentación dos traballos 

escritos en calquera soporte e valorar a 

lingua escrita como medio de 

comunicación. 

Coida a presentación dos textos seguindo as 

normas básicas de presentación 

establecidas: marxes, disposición no papel, 

limpeza, calidade caligráfica, separación entre 

parágrafos, interliñado… en calquera soporte. 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 

básica, funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de textos, así 

como aplicar o seu coñecemento no uso da 

lingua. 

Recoñece as diferentes categorías gramaticais 

pola súa función na lingua: 

substantivo, artigo, pronome, adxectivo, 

adverbio, verbo e preposición. 

Conxuga e usa con corrección as formas verbais 

persoais e non persoais dos verbos. 

Diferencia as sílabas que conforman cada 

palabra, diferenciando a sílaba tónica das 

átonas. 

Recoñece as oracións simples, comprende o 

seu significado, utiliza correctamente a 

concordancia de xénero e número e identifica o 

verbo e os seus complementos: o suxeito e 

predicado. 

Coñecer e aplicar, de forma xeral, as 

normas ortográficas xerais e as de 

acentuación en particular, apreciando o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a 

elas. 

Aplica xeralmente as normas de acentuación 

xerais e de acentuación 

diacrítica e aprecia o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas. 

Coñece e utiliza as normas ortográficas, 

aplicándoas nas súas producións escritas con 

especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, 

ll/i/x. 

Utilizar correctamente as regras de 

puntuación, así como unha sintaxe 

adecuada nas producións orais e escritas. 

Emprega con corrección os signos de 

puntuación, facendo unha valoración dos 

resultados. 

Respecta, de forma xeral, as normas 

morfosintácticas de colocación do 

pronomeátono. 

Identificar o papel semántico do suxeito e 

transformarn oracións activas sinxelas en 

Identifica, en oracións sinxelas, o papel 

semántico do suxeito. 
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pasivas, e viceversa, para mellorar a 

comprensión e a 

produción de textos. 

Ampliar o vocabulario a partir do uso do 

dicionario e do traballo e reflexión sobre as 

palabras que conforman a lingua. 

Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación 

e sufixación) e compostas, identificando e 

formando familias de palabras. 

Recoñece e usa sinónimos, antónimos, 

homónimos, palabras polisémicas de uso 

frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas 

Ler textos e obras en galego da literatura 

infantil, adaptacións breves de obras 

clásicas e literatura actual, adaptadas á 

idade e en diferentes 

soportes. 

Le en silencio obras e textos en galego da 

literatura infantil, adaptacións breves de obras 

clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e 

en diferentes soportes. 

Recrear e compoñer poemas e relatos 

sinxelos a partir de modelos dados. 

Recrea e compón poemas e relatos, a partir de 

modelos sinxelos, para comunicar sentimentos, 

emocións, estados de ánimo e lembranzas. 

Recoñecer e comprender a categoría 

gramatical do adxectivo e os seus graos. 

Recoñece e comprende a categoría gramatical 

do adxectivo e os seus graos 

Recoñecer as relacións que se establecen 

entre o substantivo e o resto dos 

compoñentes do grupo nominal. 

Recoñece e utiliza correctamente demostrativos, 

posesivos, artigos, numerais e indefinidos 

Comprender distintos tipos de textos 

adaptados á idade (narrativos e descritivos) 

e utilizando a lectura como medio para 

ampliar o vocabulario e fixar a ortografía 

correcta. 

Comprende distintos tipos de textos adaptados á 

idade e utiliza a lectura como medio para ampliar 

o vocabulario e fixar a ortografía correcta. 

Escribir textos de todas as tipoloxías cun 

léxico e cunha estrutura que se adecúa ao 

tipo de texto, ás intencións e ao rexistro. 

Ter capacidade para revisar e mellorar os 

textos dun mesmo ou dos outros. 

Escribe textos de todas as tipoloxías cun léxico e 

cunha estrutura que se 

adecúa ao tipo de texto, ás intencións e ao 

rexistro. Ten capacidade para revisar e mellorar 

os textos dun mesmo ou dos outros. 

Identificar e comprender a categoría 

gramatical do verbo e amosar interese por 

empregalo correctamente nas creacións 

propias. 

Identifica e comprende a categoría gramatical do 

verbo e amosa interese 

por empregalo correctamente nas creacións 

propias. 

Distinguir as preposicións, os compoñentes 

das contraccións e os adverbios e aplicar 

correctamente estes coñecementos nas 

creacións propias. 

Distingue as preposicións, os compoñentes das 

contraccións e os adverbios e aplica 

correctamente estes coñecementos nas 

creacións propias. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos:  

Os referentes para avaliar ó alumnado serán os criterios de avaliación 

anteriormente citados, así como os estándars de aprendizaxe.  

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e 

global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

Avaliaranse sempre postivamente aquelas actividades promovidas polo 

profesorado. 

Instrumentos: 

Observación directa das actividades (fotografías online) 

Resolución de problemas. 

Cadernos/Documentos coas actividades. 

Mapas conceptuais. 

 

Cualificación 

final 

A cualificación final será obtida tendo en conta as cualificacións da primeira 

e segunda avaliación. O traballo realizado nesta terceira avaliación só 

servirá para recuperar materias suspensas e alcanzar unha mellora 

das cualificacións anteriores. Este traballo nunca penalizará ó 

alumnado. 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Actividades As actividades propostas para este trismestre están desglosadas en 

dous apartados.  

Por un lado, atópanse actividades de ampliación de contidos, as 

cales son básicas e recollen aqueles contidos que o alumnado 

necesita para cursar con aproveitamento este curso e o que vén. 

Mentres que as actividades de repaso, están enfocadas por 

unidades, traballando cada semana unha unidade das impartidas 

durante o primeiro e segundo trimestre. Estas actividades servirán 

como recuperación para aquel alumnado que tivera unha 

cualificación de insuficiente nas avaliacións anteriores. 

Estas actividades son actividades onde o alumnado necesita poñer 

en practica coñecementos adquiridos durante o curso, sendo de fácil 

realización, xa que se busca un alumnado autónomo. 

A maior parte das actividades, son actividades online aloxadas nos 

libros dixitais ou páxinas webs, polo tanto o alumnado é capaz de 

realizadas de forma autónoma e obter de inmediato un feedbak, 

tanto positivo ou negativo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

Este curso atópase inmerso dentro do programa de Edixgal, polo 

tanto as actividades propostas son en liña, usando  a plataforma 

proporcionada pola Consellería para a realización de actividades 

online (dentro dos libros dixitais das editoriais) así como, a 
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publicación de documentos por parte do profesorado onde se aloxan 

actividades de reforzó e ampliación para o alumnado, o cal ten 

todo conexión a internet e ordenador propio na casa. 

Polo tanto é unha metodoloxía activa e participativa, contando en 

todo momento con actividades motivadoras para o alumnado (online) 

así como vídeos explicativos e titorización online. 

Materiais e 

recursos 

Ordenador 

Internet 

Cadernos 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información ó alumnado e as súas familias será a través da 

plataforma Abalar, así como o uso da mensaxería de Edixgal. 

Ademais, do uso continuado do email e do teléfono móbil. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na plataforma 

Edixgal. 
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6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Área de Ciencias da Natureza 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer diferentes niveis de clasificación 

dos seres vivos, atendendo ás súas 

características e tipos. 

Identifica as características e clasifica os 

seres vivos:- Reino animal.- Reino das 

plantas.- Reino dos fungos.- Outros reinos. 

Coñecer a estrutura dos seres vivos: 

células, tecidos, tipos, órganos, aparellos 

e sistemas :identificando as principais 

características e funcións. 

Identifica e describe a estrutura dos seres 

vivos (plantas) células, tecidos, órganos, 

aparatos e sistemas nomeando as principais 

características e función de cada un deles. 

Coñecer diferentes niveis  de clasificación 

dos seres vivos, atendendo ás súas 

características e tipos. 

Utiliza guías na identificación de animais e 

plantas. 

Explica a importancia da fotosíntese na Terra. 

Investigar as características de 

ecosistemas do seu contorno mediante a 

recollida de datos, facendo hipóteses, 

empregando diversas fontes de 

información e presentando os resultados 

en diferentes soportes, mostrando 

interese pola rigorosidade e hábitos de 

respecto e coidado cara aos seres vivos. 

Investiga e explica as relacións entre os 

seres vivos. Cadeas alimentarias.  

Poboacións, comunidades e ecosistemas. 

Recoñece e explica algúns ecosistemas: 

pradería, charca, bosque, litoral e cidade e os 

seres vivos que neles habitan. 

Observa e identifica diferentes hábitats dos 

seres vivos facendo fincapé no coidado 

destes e nomea algunhas causas de extinción 

de especies. 

Relacionar de terminadas prácticas de 

vida co adecuado funcionamento do 

corpo, adoptando estilos de vida 

saudables  e coñecendo as repercusións 

para a saúde. 

Recoñece estilos de vida saudables e os seus 

efectos sobre o coidado e mantemento do 

funcionamento global do corpo. 

Coñece e explica os principios das dietas 

equilibradas, identificando as prácticas 

saudables para previr e detectar os riscos 

para a saúde. 

 Coñecer o funcionamento de células, 

tecidos, órganos, aparellos, sistemas: a 

súa localización, forma, estrutura, 

funcións, coidados etc.  

Identifica e describe as principais 

características dos aparellos respiratorio, 

dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 

explica as principais función. 

Identificar e localizar os principais órganos 

implicados na realización das funcións 

vitais do corpo humano e establecer 

algunhas relacións fundamentais entre 

elas e determinados hábitos de saúde. 

Identifica e localiza os principais órganos 

implicados na realización das funcións vitais 

do ser humano. 

 Coñecer as características das fontes de Identifica e explica algunhas das principais 
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enerxía e materias primas renovables e  

non renovables relacionalas co 

desenvolvemento enerxético e sostible. 

características das diferentes formas de 

enerxía: mecánica, lumínica, sonora, 

eléctrica, térmica e química. 

Identifica e explica os beneficios e riscos 

relacionados coa utilización das enerxías 

renovables e non renovables:   esgotamento, 

choiva ácida  ,radioactividade, expoñendo 

posibles actuacións para un desenvolvemento 

sostible. 

Coñecer os principais avances da ciencia 

e da tecnoloxía. Identificar os beneficios e 

riscos. 

Coñece e explica algúns dos grandes 

descubrimentos e inventos da humanidade. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

 

 

 

  

Procedementos: 

Os referentes para avaliar ó alumnado serán os criterios de avaliación 

anteriormente citados, así como os estándares de aprendizaxe. 

A avaliación será continua e global, e terá en conta o seu progreso no 

conxunto das áreas. 

Instrumentos: 

Observación directa das actividades (fotografías on line) 

Resolución de problemas 

Cadernos/documentos coas actividades 

Cualificación 

final 

A cualificación final será obtida tendo en conta as cualificacións da 

primeira e segunda avaliación. O traballo realizado nesta terceira 

avaliación só servirá para recuperar materias suspensas e alcanzar 

unha mellora das cualificacións anteriores. Este traballo nunca 

penalizará ó alumnado. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades propostas para este trimestre están desglosadas 

en dous apartados.  Por un lado, atópanse actividades de 

ampliación de contidos, as cales son básicas e recollen aqueles 

contidos que o alumnado necesita para cursar con 

aproveitamento este curso e o que vén. Mentres que as 

actividades de repaso, están enfocadas por unidades, 

traballando cada semana unha unidade das impartidas durante o 

primeiro e segundo trimestre.  Estas actividades son actividades 

onde o alumnado necesita poñer en practica coñecementos 

adquiridos durante o curso, sendo de fácil realización, xa que se 
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4. Información e publicidade 

Información 

ao 

alumnado e 

ás familias 

A información ó alumnado e as súas familias será a través da plataforma 

Abalar, así como o uso da mensaxería de Edixgal. Ademais, do uso 

continuado do e-mail e do teléfono móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

Área de Ciencias Sociais 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar os elementos que inflúen no 

clima, explicando como actúan nel e 

adquirindo unha idea básica de clima e 

dos factores que o determinan. 

Define clima, nomea os seus elementos e 

identifica os factores que o determinan. 

Explicar a influencia Do comportamento 

Humano no medio natural, identificando 

o uso sostible dos recursos naturais 

propoñendo unha serie de medidas 

necesarias para o desenvolvemento 

sostible da humanidade, especificando 

os seus efectos positivos. 

Explica o uso sostible dos recursos naturais 

propoñendo e adoitando unha serie de 

medidas e actuacións que conducen á 

mellora das condicións ambientais do noso 

planeta. 

Identificar a estrutura e os fins da Unión 

Europea, explicando algunhas vantaxes 

derivadas do feito de formar parte da 

Explica que é a Unión Europea e cales son 

os seus obxectivos políticos e económicos e 

localiza nun mapa os países membros e as 

busca un alumnado autónomo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Este curso atópase inmerso dentro do programa E-Dixgal, polo tanto 

a actividades propostas son en liña, usando  a plataforma 

proporcionada pola Consellería para a realización de actividades on 

line (dentro dos libros dixitais das editoriais) así como, a publicación 

de documentos por parte do profesorado onde se aloxan actividades 

de reforzo e ampliación para o alumnado, o cal ten todo conexión a 

internet e ordenador propio na casa. 

Materiais e recursos Ordenador, Internet, Cadernos,... 
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Unión Europea. súas capitais. 

Identifica as principais institucións e os seus 

órganos de goberno na Unión Europea, 

recoñecendo os seus símbolos e explicando 

en que consiste o mercado único e a zona 

euro 

Comprender e interpretar os principais 

conceptos demográficos e calculalos a 

partires dos datos de poboación. 

Define poboación dun territorio e identifica 

os principais factores que inciden nesta e 

defíneos correctamente. 

Interpreta unha pirámide de poboación e 

outros gráficos usados no estudo da 

poboación. 

Describir os movementos migratorios da 

poboación galega e  de España 

explicando o éxodo rural, a emigración a 

Europa, e a chegada de emigrantes ao 

noso país e identificar os problemas 

actuais da poboación. 

Explica o éxodo rural, a emigración a 

Europa, e a chegada de emigrantes ao noso 

país. 

Identifica e describe os principais problemas 

actuais da poboación: superpoboación, 

envellecemento, inmigración etc. 

Identificar as actividades que pertencen a 

cada un dos sectores 

económicos,  describir as características 

destes recoñecendo as principais 

actividades económicas de España e 

Europa. 

Identifica os tres sectores de Actividades 

económicas e clasifica distintas actividades 

no grupo ao que pertencen. 

Explica as actividades relevantes dos 

sectores primario, secundario e terciario en 

España e Europa e as súas localizacións 

nos territorios correspondentes. 

Explicar as características de cada tempo 

histórico e certos acontecementos que 

determinaron cambios fundamentais no 

rumbo da historia. 

Define o concepto de prehistoria, identifica a 

idea de idade da historia e data as idades da 

historia, asociadas aos feitos que marcan os 

inicios e finais nomeando algunhas fontes 

da historia representativas de cada unha 

delas. 

Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación para obter información e 

como instrumento para aprender, e 

expresar contidos sobre Ciencias sociais. 

Utiliza as tecnoloxías da información e a 

comunicación (internet, blogs, redes 

sociais...) para elabora traballos coa 

terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

Valorar a cooperación e o diálogo como 

forma de evitar e resolver conflitos, 

fomentando os valores democráticos. 

Valora a cooperación e o diálogo como 

forma de evitar e resolver conflitos e 

fomenta os valores democráticos. 
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Valorar a importancia dos museos, sitios e 

monumentos históricos como espazos 

onde se ensina e aprende, amosando 

unha actitude de respecto á súa contorna 

e á súa cultura, apreciando a herdanza 

cultural. 

Respecta e asume o comportamento que 

debe cumprirse cando visita un museo ou un 

edificio antigo. 

Aprecia a herdanza cultural a escala local, 

nacional e europea como a riqueza 

compartida que hai que coñecer, preservar e 

coidar. 

 
 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades propostas para este trimestre están desglosadas 

en dous apartados.  Por un lado, atópanse actividades de 

ampliación de contidos, as cales son básicas e recollen aqueles 

contidos que o alumnado necesita para cursar con 

aproveitamento este curso e o que vén. Mentres que as 

actividades de repaso, están enfocadas por unidades, traballando 

cada semana unha unidade das impartidas durante o primeiro e 

segundo trimestre.  Estas actividades son actividades onde o 

alumnado necesita poñer en practica coñecementos adquiridos 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

 

 

 

  

Procedementos: 

Os referentes para avaliar ó alumnado serán os criterios de avaliación 

anteriormente citados, así como os estándares de aprendizaxe. 

A avaliación será continua e global, e terá en conta o seu progreso no 

conxunto das áreas. 

Instrumentos: 

Observación directa das actividades (fotografías on line) 

Resolución de problemas 

Cadernos/documentos coas actividades 

Cualificación 

final 

A cualificación final será obtida tendo en conta as cualificacións da 

primeira e segunda avaliación. O traballo realizado nesta terceira 

avaliación só servirá para recuperar materias suspensas e alcanzar 

unha mellora das cualificacións anteriores. Este traballo nunca 

penalizará ó alumnado 
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durante o curso, sendo de fácil realización, xa que se busca un 

alumnado autónomo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Este curso atópase inmerso dentro do programa E-Dixgal, polo 

tanto a actividades propostas son en liña, usando  a plataforma 

proporcionada pola Consellería para a realización de actividades 

on line (dentro dos libros dixitais das editoriais) así como, a 

publicación de documentos por parte do profesorado onde se 

aloxan actividades de reforzo e ampliación para o alumnado, o 

cal ten todo conexión a internet e ordenador propio na casa 

Materiais e recursos 

Ordenador 

Internet 

Cadernos 

 

 

 

 

Lingua Castelá 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Integrar e recoñecer a información verbal 

e non verbal dos discursos orais. 

Emprega conscientemente recursos 

lingüísticos e non lingüísticos para 

comunicarse nas interaccións orais. 

Resumir un texto lido reflectindo  a 

estrutura e destacando as ideas principais 

e secundarias nos distintos tipos de 

textos. 

Capta o propósito de diferentes tipoloxía 

textuais. Identifica as partes da súa estrutura 

organizativa, analiza a súa progresión 

temática. 

Elabora resumos de textos lidos e identifica 

os elementos característicos dos diferentes 

tipos de texto. 

Elabora esquemas a partir de textos 

expositivos. 

Recoñece algúns mecanismos de cohesión 

en diferentes tipos de texto. 

Concentrarse en entender e interpretar o 

significado dos textos lidos. 

Deduce o significado de palabras e 

expresións con axuda do contexto. 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

A información ó alumnado e as súas familias será a través 

da plataforma Abalar, así como o uso da mensaxería de 

Edixgal. Ademais, do uso continuado do e-mail e do teléfono 

móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



98 
 

Comprende textos xornalísticos e 

publicitarios. Identifica a súa intención 

comunicativa. Diferenza entre información, 

opinión e publicidade. 

Infire, interpreta e formula hipótese sobre o 

contido. Sabe relacionar os elementos 

lingüísticos cos non lingüísticos nos diferentes 

tipos de textos. 

Utilizar o dicionario como recurso para 

resolver dúbidas sobre a lingua, o uso ou 

a ortografía das palabras. 

Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e 

en liña, no proceso de escritura. 

Favorecer a través da linguaxe a 

formación dun pensamento crítico que 

impida discriminacións e prexuízos. 

Expresa, por escrito, opinións, reflexións e 

valoracións argumentadas e usa, de xeito 

habitual, unha linguaxe non sexista. 

Utilizar programas educativos dixitais para 

realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

Utiliza distintos programas educativos dixitais 

como apoio e reforzo da aprendizaxe. 

Coñecer e valorar os recursos literarios da 

tradición oral: poemas, cancións, contos, 

refráns ou adiviñas. 

Distingue algúns recursos retóricos e métricos 

propios dos poemas 

Utiliza comparacións, metáforas, 

aumentativos, diminutivos e sinónimos en 

textos literarios. 

Producir textos con diferentes intencións 

comunicativas con coherencia, 

respectando a súa estrutura e aplicando as 

regras ortográficas coidando a caligrafía, 

orde e presentación. 

Escribe, en diferentes soportes, textos propios 

do ámbito da vida cotiá, do ámbito escolar e 

social: diarios, cartas, correos electrónicos, 

noticias, textos literarios,  folletos informativos 

e literarios, narracións, textos científicos, 

anuncios publicitarios, regulamentos,  

receitas, instrucións, normas, solicitudes, …. 

Escribe diferentes tipos de textos adecuando 

a linguaxe ás características do xénero, 

seguindo modelos, encamiñados a 

desenvolver a súa capacidade creativa na 

escritura. 

Desenvolver as destrezas e competencias 

lingüísticas a través do uso da lingua. 

Identifica e usa sinónimos e antónimos, 

palabras polisémicas e homónimas, 

arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, 

frases feitas, siglas e abreviaturas. 

Recoñece palabras compostas, prefixos e 

sufixos e crea palabras derivadas. 

Coñecer e valorar os recursos literarios da 

tradición oral: poemas, cancións, contos, 

refráns ou adiviñas. 

Distingue algúns recursos retóricos e métricos 

propios dos poemas 

Utiliza comparacións, metáforas, 

aumentativos, diminutivos e sinónimos en 

textos literarios. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

 

 

 

  

Procedementos: 

Os referentes para avaliar ó alumnado serán os criterios de avaliación 

anteriormente citados, así como os estándares de aprendizaxe. 

A avaliación será continua e global, e terá en conta o seu progreso no 

conxunto das áreas. 

Instrumentos: 

Observación directa das actividades (fotografías on line) 

Resolución de problemas 

Cadernos/documentos coas actividades 

Cualificación 

final 

A cualificación final será obtida tendo en conta as cualificacións da 

primeira e segunda avaliación. O traballo realizado nesta terceira 

avaliación só servirá para recuperar materias suspensas e alcanzar 

unha mellora das cualificacións anteriores. Este traballo nunca 

penalizará ó alumnado. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades propostas para este trimestre están 

desglosadas en dous apartados.  Por un lado, atópanse 

actividades de ampliación de contidos, as cales son básicas 

e recollen aqueles contidos que o alumnado necesita para 

cursar con aproveitamento este curso e o que vén. Mentres 

que as actividades de repaso, están enfocadas por unidades, 

traballando cada semana unha unidade das impartidas 

durante o primeiro e segundo trimestre.  Estas actividades 

son actividades onde o alumnado necesita poñer en practica 

coñecementos adquiridos durante o curso, sendo de fácil 

realización, xa que se busca un alumnado autónomo. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e 

sen conectividade) 

Este curso atópase inmerso dentro do programa E-Dixgal, polo 

tanto a actividades propostas son en liña, usando  a plataforma 

proporcionada pola Consellería para a realización de 

actividades on line (dentro dos libros dixitais das editoriais) así 

como, a publicación de documentos por parte do profesorado 

onde se aloxan actividades de reforzo e ampliación para o 

alumnado, o cal ten todo conexión a internet e ordenador propio 

na casa 

Materiais e recursos 

Ordenador 

Internet 

Cadernos 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

A información ó alumnado e as súas familias será a través da 

plataforma Abalar, así como o uso da mensaxería de Edixgal. 

Ademais, do uso continuado do e-mail e do teléfono móbil. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro  e na plataforma 

Edixgal.. 

 

 

 

Área de Lingua Galega 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer e valorar as diferenzas dialectais 

orais da lingua galega. 

Recoñece textos orais pertencentes a 

diferentes variedades da lingua galega. 

Valora as diferenzas dialectais orais da 

lingua galega como un símbolo de riqueza 

lingüística e cultural e o estándar como 

variante unificadora. 

Utilizar correctamente as regras de 

puntuación, así como unha sintaxe adecuada 

nas producións orais e escritas. 

Emprega con correccións os signos de 

puntuación. 

Usa unha sintaxe adecuada nas súas 

producións segundo coñecementos previos. 

Ampliar o vocabulario a partir do uso do 

dicionario e do traballo e reflexión sobre as 

palabras que conforman a lingua. 

Usa axeitada mente o dicionario para buscar 

calquera palabra, seleccionando a acepción 

precisa segundo cada contexto. 

Recoñece e crea palabras derivadas 

(prefixación e sufixación) e compostas. 

Recoñece e usa sinónimos, antónimos, 

homónimos, palabras polisémicas, 

arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, 

frases feitas, siglas e abreviaturas. 

Analizar as características dos diferentes 

xéneros e as figuras literarias, así como 

temas e tópicos recorrentes. 

Recoñece as características fundamentais 

dos diferentes xéneros literarios: narrativa, 

poesía e teatro. 

Identifica e emprega algunhas figuras 

literarias: comparacións, metáforas, 

personificacións, hipérboles e xogos de 

palabras. 

Realizar o subliñado das ideas principais dun 

texto, e esquematizar e resumindo seu 

Realiza o subliñado das ideas principais dun 

texto. 
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contido. Esquematiza as ideas dun texto, indicando 

as ideas principais e secundarias. 

Utilizar estratexias para mellorar a lectura. 

Deduce o posible contido dun texto antes de 

lelo, axudándose do título e as ilustracións. 

Relé un texto e marca as palabras clave 

para acadar a comprensión integral, cando é 

preciso. 

Comprender textos orais diversos, 

procedentes da radio, da televisión ou da 

internet, interpretando as intencións 

explícitas así como as intencións, opinións e 

valores non explícitos. 

Comprende as ideas principais e 

secundarias dun texto oral, procedente da 

radio, da televisión ou de internet, 

identificando o tema e elaborando un 

resumo. 

Comprende o significado literal e inferencial 

dun texto oral, distinguindo a información da 

opinión 

Usar de maneira autónoma as TIC para a 

busca de información, tratamento dos textos 

e realización de presentacións. 

Usa as TIC na procura de información ou 

para consultar o dicionario. 

Emprega procesadores de textos de 

maneira autónoma. 

Coidar a presentación dos traballos escritos 

en calquera soporte e valorar a lingua escrita 

como medio de comunicación. 

Coida a presentación dos traballos escritos, 

en calquera soporte. 

Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación. 

Analizar as características dos diferentes 

xéneros e as figuras literarias, así como 

temas e tópicos recorrentes. 

Recoñece as características fundamentais 

dos diferentes xéneros literarios: narrativa, 

poesía e teatro. 

Distingue algúns recursos retóricos e 

métricos propios dos poemas. 

Identifica e emprega algunhas figuras 

literarias: comparacións, metáforas, 

personificacións, hipérboles e xogos de 

palabras. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

 

 

 

  

Procedementos: 

Os referentes para avaliar ó alumnado serán os criterios de 

avaliación anteriormente citados, así como os estándares de 

aprendizaxe. 

A avaliación será continua e global, e terá en conta o seu progreso 

no conxunto das áreas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

A información ó alumnado e as súas familias será a través 

da plataforma Abalar, así como o uso da mensaxería de 

Edixgal. Ademais, do uso continuado do e-mail e do teléfono 

móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

Instrumentos: 

Observación directa das actividades (fotografías on line) 

Resolución de problemas 

Cadernos/documentos coas actividades 

Cualificación final 

A cualificación final será obtida tendo en conta as cualificacións da 

primeira e segunda avaliación. O traballo realizado nesta terceira 

avaliación só servirá para recuperar materias suspensas e alcanzar 

unha mellora das cualificacións anteriores. Este traballo nunca 

penalizará ó alumnado. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades propostas para este trimestre están desglosadas 

en dous apartados.  Por un lado, atópanse actividades de 

ampliación de contidos, as cales son básicas e recollen aqueles 

contidos que o alumnado necesita para cursar con 

aproveitamento este curso e o que vén. Mentres que as 

actividades de repaso, están enfocadas por unidades, traballando 

cada semana unha unidade das impartidas durante o primeiro e 

segundo trimestre.  Estas actividades son actividades onde o 

alumnado necesita poñer en practica coñecementos adquiridos 

durante o curso, sendo de fácil realización, xa que se busca un 

alumnado autónomo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Este curso atópase inmerso dentro do programa E-Dixgal, polo tanto 

a actividades propostas son en liña, usando  a plataforma 

proporcionada pola Consellería para a realización de actividades on 

line (dentro dos libros dixitais das editoriais) así como, a publicación 

de documentos por parte do profesorado onde se aloxan actividades 

de reforzo e ampliación para o alumnado, o cal ten todo conexión a 

internet e ordenador propio na casa. 

Materiais e recursos Ordenador, Internet, Cadernos,.. 
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Área de Matemáticas 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Interpretar diferentes tipos de números 

segundo o seu valor, en situación da 

vida cotiá. 

Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, 

números naturais, utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor de posición de 

cada una das súas cifras.. 

Utilizar os números enteiros para 

interpretar e intercambiar información en 

contextos da vida cotiá 

Opera cos números coñecendo a xerarquía das 

operacións. 

Utiliza os números enteiros en contextos reais, 

establecendo equivalencias entre eles, 

identificándoos e utilizándoos como operadores na 

interpretación e resolución de problemas. 

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. 

Resolve problemas que impliquen o dominio dos 

contidos traballados, empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos 

contrarios), creando conxecturas, construíndo, 

argumentando e tomando decisións, valorando as 

súas consecuencias e a conveniencia do seu uso. 

Reflexiona sobre o procedemento aplicado á 

resolución de problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no 

contexto e buscando outras formas de resolvelo. 

Planificar e controlar as fases do método 

de traballo científico en situacións 

apropiadas ao seu nivel. 

Elabora conxecturas e busca argumentos que as 

validen ou as refuten, en situacións a resolver, en 

contextos numéricos, xeométricos ou funcionais 

Propón a resolución de retos e problemas coa 

precisión, co esmero e co interese apropiado ao 

nivel educativo e a dificultade da situación. 

Seleccionar e utilizar as ferramentas 

tecnolóxicas e estratexias para o cálculo 

para coñecer os principios matemáticos 

e resolver problemas. 

Desenvolve e aplica estratexias de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso 

de exemplos contrarios) para crear e investigar 

conxecturas e construír e defender argumentos. 

Ler, escribir e ordenar utilizando 

razoamentos apropiados, distintos tipos 

de números: fraccións e decimais ata as 

milésimas. 

Identifica os números romanos aplicando o 

coñecemento á comprensión de datacións. 

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida 

cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata 

as milésimas), utilizando razoamentos apropiados 

e interpretando o valor de posición de cada unha 

das súas cifras. 
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Realizar operacións e cálculos 

Numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo 

mental, facendo referencia implícita ás 

propiedades das operacións, en 

situación de resolución de problemas. 

Reduce dúas ou máis fraccións a común 

denominador e calcula fraccións equivalentes. 

Redondea números decimais á décima, centésima 

ou milésima máis próxima. 

Ordena fraccións aplicando á relación entre 

fracción e número decimal. 

Utilizar as propiedades das operacións 

,as estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se usan segundo a 

natureza do cálculo que se realizará 

(algoritmos escritos, cálculo mental, 

tenteo, estimación e calculadora). 

Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 

2,3,5, 9 e10. 

 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 situación da vida 

cotiá. 

Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-

multiplicativa, números menores de un millón, 

atendendo o valor de posición das súas cifras. 

Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-

multiplicativa, números menores de un millón, 

atendendo o valor de posición das súas cifras. 

Descompón números decimais atendendo ao 

valor de posición das súas cifras. 

Escoller os instrumentos de medida 

máis pertinentes en cada caso, 

estimando a medida de magnitudes de 

lonxitude, capacidade, masa e tempo 

facendo previsións razoables 

Estima lonxitudes, capacidades, masas, 

superficies e volumes de obxectos e espazos 

coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos 

máis axeitados para medir e expresar unha 

medida, explicando de forma oral o proceso 

seguido e a estratexia utilizada. 

Mide con instrumentos, utilizando estratexias e 

unidades convencionais e non convencionais, 

elixindo a unidade máis axeitada para a expresión 

dunha medida. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

 

 

 

  

Procedementos: 

Os referentes para avaliar ó alumnado serán os criterios de avaliación 

anteriormente citados, así como os estándares de aprendizaxe. 

A avaliación será continua e global, e terá en conta o seu progreso no 

conxunto das áreas. 

Instrumentos: 

Observación directa das actividades (fotografías on line) 

Resolución de problemas 

Cadernos/documentos coas actividades 
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Cualificación 

final 

A cualificación final será obtida tendo en conta as cualificacións da 

primeira e segunda avaliación. O traballo realizado nesta terceira 

avaliación só servirá para recuperar materias suspensas e alcanzar unha 

mellora das cualificacións anteriores. Este traballo nunca penalizará ó 

alumnado 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades propostas para este trimestre están desglosadas 

en dous apartados.  Por un lado, atópanse actividades de 

ampliación de contidos, as cales son básicas e recollen aqueles 

contidos que o alumnado necesita para cursar con 

aproveitamento este curso e o que vén. Mentres que as 

actividades de repaso, están enfocadas por unidades, 

traballando cada semana unha unidade das impartidas durante 

o primeiro e segundo trimestre.  Estas actividades son 

actividades onde o alumnado necesita poñer en practica 

coñecementos adquiridos durante o curso, sendo de fácil 

realización, xa que se busca un alumnado autónomo. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e 

sen conectividade) 

Este curso atópase inmerso dentro do programa E-Dixgal, polo 

tanto a actividades propostas son en liña, usando  a plataforma 

proporcionada pola Consellería para a realización de actividades 

on line (dentro dos libros dixitais das editoriais) así como, a 

publicación de documentos por parte do profesorado onde se 

aloxan actividades de reforzo e ampliación para o alumnado, o 

cal ten todo conexión a internet e ordenador propio na casa 

Materiais e recursos Ordenador, Internet, Cadernos,... 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

A información ó alumnado e as súas familias será a través 

da plataforma Abalar, así como o uso da mensaxería de 

Edixgal. Ademais, do uso continuado do e-mail e do teléfono 

móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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RELIXIÓN CATÓLICA 

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Identificar e valorar a Creación como 
acto de amor de Deus ó home. (Bl. 1) 

B1.1.1. Coñece, respecta e coida a obra 
creada.  
(Bl. 1)                                                                         CSC 

B1.1. Identificar e valorar a Creación como 
acto de amor de Deus ó home. (Bl. 1) 

B2.1.1. Coñece e valora que Deus fala a 
Abrahán e Moisés para selo seu amigo. (Bl.2)                    
CCEC 

B3.1. Recoñecer e estimar que Xesús 
faise home no seo dunha familia. (Bl. 3) 

B3.1.1. Identifica a María e a Xosé como 
comunidade na que Deus se fai presente entre 
os homes. (Bl.3)                                                            
CCL 

B3.2. Relacionar lugares e 
acontecementos nos que Deus expresou o 
seu amor polos homes na vida de Xesús. 
(Bl. 3) 

B3.2.1. Nomea e asocia lugares e 
acontecementos importantes da vida de 
Xesús. (Bl. 3)                  CAA 

B2.1. Recoñecer e apreciar a relación 
paterno-filial entre Deus e o home. (Bl. 2) 

B2.1.2. Sinala e representa as características 
da amizade de Deus co home: coidado, 
protección, acompañamento, colaboración, 
etc. (Bl. 2)        CSC 

B3.3. Coñecer e ordenar os principais 
momentos da paixón e morte de 
Xesús.(Bl.3)  

B3.3.1. Nomea e secuencia representacións 
gráficas dos momentos esenciais da paixón, 
morte e resurrección de Xesús. (Bl. 3)                            
CCEC 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Limpeza, claridade e coherencia no traballo. 

 Implicación e interese no traballo. 

 Rexistro diario das mesmas. 

Instrumentos: 

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas (Entrega sen erros/ Entrega 
con erros/ Non entrega). 

 Rexistro descritivo (contidos afianzados/ contidos non afianzados). 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 
final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 2020: 
 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 
continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaranse os resultados 
acadados nas dúas avaliacións anteriores e terase en conta 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 
contidos xa traballados.  

 Narracións e audicións de relatos bíblicos adaptados. 

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 
das lecturas realizadas..  

 Poesías, adiviñas, cancións. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados 
polo profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 
cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de 
letras etc.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

(Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo 
as súas circunstancias e situacións e tendo en conta que 
corresponde á materia unha sesión por semana, de acordo 
coa titora, propóñense as tarefas para realizar co alumnado de 
xeito semanal. 

 Planifico o traballo e subimos os arquivos (pdf, vídeos, 
formularios interactivos, enlaces...) no Blog do centro, que 
redirecciona ao Google Drive, no que se atopan as actividades 
correspondentes. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 
establécese a través da súa titora, por correo electrónico, 
pero nalgunha ocasión faise necesaria a comunicación por 
Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Así mesmo, durante a semana estou dispoñible por distintos 
medios (teléfono, correo electrónico...) para resolver dúbidas, 

o traballo realizado durante a terceira avaliación. 
o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase 

non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor positivo 
para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 
situación concreta de cada alumno ou alumnaa (situación 
familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 
terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 
avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos que 
reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou 
alumna. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

NON SE ATOPA NINGÚN ALUMNO OU ALUMNA CON ESTA MATERIA 
PENDENTE EN 1º EP. 

Criterios de avaliación: Non procede. 

Criterios de cualificación: Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede. 
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falar e tratar temas que podas xurdir. 

Materiais e recursos 

De acordo coa titoría correspondente: 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar 
a través dun enlace ao Google Drive o traballo semanal.  

 Google drive: para compartir arquivos e enviar a proposta 
de traballo ao alumnado e as familias cada semana. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación continua 
coas familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das 
correccións correspondentes. 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 
todas as familias. 

 Aplicacións para videoconferencias: utilizámolas para as 
reunións co profesorado e alumnado.  

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 1º EP, o alumnado é informado 

mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias por 

medio da súa titora. Tanto por Abalar móbil como por correo 

electrónico e subindo as propostas de traballo  ao Google Drive. 

Publicidade  
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Entender o Paraíso como expresión 
da amizade de Deus coa humanidade. 
(Bl.1) 

B1.4.1. Le e comprende o relato bíblico do 
Paraíso.  (Bl.1)                                                                   
CCL, CAA 

B2.3. Recoñecer e apreciar que Deus busca 
sempre a salvación do home. (Bl.2) 

B2.3.1. Escoita e describe coas súas palabras 
momentos nos que Deus axuda ó pobo de 
Israel. (Bl. 2)                                   CCL, CSC 

B3.3. Identificar o significado profundo do 
Nadal. (Bl.3)  
 

B3.3.1. Coñece o relato do nacemento de 
Xesús e descubre na actitude e palabras dos 
personaxes o valor profundo do Nadal. (Bl.3)                    
CCL, CCEC 

B2.1. Identificar a acción de Deus na 
historia en relatos bíblicos. (Bl.2) 

B.2.1.1. Coñece, memoriza e reconstrúe 
relatos bíblicos da acción de Deus na historia. 
(Bl.2) 

CCL, CCEC 

B4.1. Recoñecer o Bautismo como medio 
para formar parte da Igrexa. (Bl.4) 

B4.1.1. Coñece e explica coas súas palabras 
o sentido do Bautismo. (Bl.4)                                           
CCL, CAA 

B4.1. Recoñecer o Bautismo como medio 
para formar parte da Igrexa. (Bl.4) 

B4.2.1. Asocia os elementos materiais da 
auga, a luz  e o óleo co seu significado 
sacramental. (Bl.4)  

                                                                  
CCL, CCEC  

B3.4. Comprender que Xesús Cristo 
amósanos o seu amor ensinando o camiño 
para chegar a Deus e morrendo por nós. 

B3.4.1. Coñece e sabe explicar por que 
morreu Xesús.                                                                 
CCL, CAA 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Limpeza, claridade e coherencia no traballo. 

 Implicación e interese no traballo. 

 Rexistro diario das mesmas. 

Instrumentos: 

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas (Entrega sen erros/ 
Entrega con erros/ Non entrega). 

 Rexistro descritivo (contidos afianzados/ contidos non 
afianzados). 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 



110 
 

Cualificación final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 
2020: 
 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 
continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaranse os 
resultados acadados nas dúas avaliacións anteriores e 
terase en conta o traballo realizado durante a terceira 
avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta 
fase non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor 
positivo para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente 
a situación concreta de cada alumno ou alumna (situación 
familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 
terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 
avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos 
que reforzar de cara ao vindeiro curso para cada alumno 
ou alumna. 

Alumnado de 
materia pendente 

NON SE ATOPA NINGÚN ALUMNO OU ALUMNA CON ESTA 
MATERIA PENDENTE EN  2º EP.   

  Criterios de avaliación: Non procede. 

Criterios de cualificación: Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede. 

 

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

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

 Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 

contidos xa traballados.  

 Narracións e audicións de relatos bíblicos adaptados. 

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 

das lecturas realizadas..  

 Poesías, adiviñas, cancións. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados 

polo profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 

cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de 

letras etc.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo 

as súas circunstancias e situacións e tendo en conta que 

corresponde á materia dúas sesións por semana, de acordo 

coa titora, propóñense as tarefas para realizar co alumnado de 

xeito semanal. 
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 Planifico o traballo e subimos os arquivos (pdf, vídeos, 

formularios interactivos, enlaces...) no Blog do centro, que 

redirecciona ao Google Drive, no que se atopan as actividades 

correspondentes. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 

establécese a través da súa titora, por correo electrónico, 

pero nalgunha ocasión faise necesaria a comunicación por 

Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Así mesmo, durante a semana estou dispoñible por distintos 

medios (teléfono, correo electrónico...) para resolver dúbidas, 

falar e tratar temas que podas xurdir. 

Materiais e recursos 

De acordo coa titoría correspondente: 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a mostrar 
a través dun enlace ao Google Drive o traballo semanal.  

 Google drive: para compartir arquivos e enviar a proposta 
de traballo ao alumnado e as familias cada semana. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación continua 
coas familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das 
correccións correspondentes. 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 
todas as familias. 

 Aplicacións para videoconferencias: utilizámolas para as 
reunións co profesorado e alumnado.  

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 3º EP, o alumnado é informado 

mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias por 

medio da súa titora. Tanto por Abalar móbil como por correo 

electrónico e subindo as propostas de traballo  ao Google Drive. 

Publicidade  
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Tomar conciencia de 
que as accións persoais 
acercan ou separan de Deus. 
(Bloque 1) 

B1.2.1. Distingue e enumera accións persoais que o fan 
feliz ou infeliz. (Bloque 1)                                                                
CCL, CSC 

B1.3. Comprender que a 
elección que fan Adán e Eva é 
un rexeitamento ó don de 
Deus. (Bloque 1) 

B1.3.1. Le, identifica e explica coas súas palabras as 
consecuencias do rexeitamento de Adán e Eva ó don de 
Deus, descritas no relato bíblico. (Bloque 1)                                      
CCL 

B2.1. Descubrir a importancia 
de Moisés para a liberación do 
pobo de Israel. (Bloque 2) 

B2.1.2. Coñece e describe a misión de Moisés no relato 
bíblico. (Bloque 2)                                                                            
CCL, CSC  

B2.3. Recoñecer e valorar os 
signos da amizade de Deus co 
seu pobo. (Bloque 2) 

B2.3.2. Interésase e agradece os signos do coidado de 
Deus na súa vida: a saúde, a familia, a escola, os amigos. 
(Bloque 2)  

CCL, CCEC 

B3.4. Identificar o significado 
profundo do Nadal. (Bloque 3)  
 

B3.4.1. Coñece o relato do nacemento de Xesús e 
descubre na actitude e palabras dos personaxes o valor 
profundo do Nadal. (Bloque 3)                                                                           
CCL, CCEC 

B3.2. Distinguir como Xesús 
fai felices ós homes a través 
dos seus xestos e accións. 
(Bloque 3) 

B3.2.1. Descubre e subliña, nos relatos de milagres os 
xestos e accións de Xesús que fan felices ós homes. 
(Bloque 3)        CAA 

B3.3. Comparar as diferentes 
respostas dos amigos de 
Xesús á súa chamada. 
(Bloque 3) 

B3.3.1. Identifica e comenta algunhas características 
diferenciais nas respostas das persoas ás que chama 
Xesús nos relatos evanxélicos. (Bloque 3)                                         
CCL, CSC 

 

2. Avaliación e cualificación 

 Avaliación 

Procedementos: 

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Limpeza, claridade e coherencia no traballo. 

 Implicación e interese no traballo. 

 Rexistro diario das mesmas. 

Instrumentos: 

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas (Entrega sen erros/ 
Entrega con erros/ Non entrega). 

 Rexistro descritivo (contidos afianzados/ contidos non afianzados). 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 

Cualificación 
final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 
2020: 
 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 
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continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 
o Para a nota da terceira avaliación, priorizaranse os 

resultados acadados nas dúas avaliacións anteriores e 
terase en conta o traballo realizado durante a terceira 
avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase 
non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor 
positivo para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 
situación concreta de cada alumno ou alumna (situación 
familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 
terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 
avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos que 
reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou 
alumna. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

  NON SE ATOPA NINGÚN ALUMNO/A CON ESTA MATERIA 
PENDENTE EN 3º EP.   

Criterios de avaliación: Non procede. 

Criterios de cualificación: Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede. 

 

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

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os 
distintos contidos xa traballados.  

 Narracións e audicións de relatos bíblicos adaptados. 

 Actividades variadas relacionados co traballo da 
comprensión das lecturas realizadas..  

 Poesías, adiviñas, cancións. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados 
polo profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, 
contos, cancións, actividades de relacionar, encrucillados, 
sopas de letras etc.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo 
as súas circunstancias e situacións e tendo en conta que 
corresponde á materia unha sesión por semana, de acordo 
coa titora, propóñense as tarefas para realizar co alumnado 
de xeito semanal. 

 Planifico o traballo e subimos os arquivos (pdf, vídeos, 
formularios interactivos, enlaces...) no Blog do centro, que 
redirecciona ao Google Drive, no que se atopan as 
actividades correspondentes. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 
establécese a través da súa titora, por correo electrónico, 
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pero nalgunha ocasión faise necesaria a comunicación por 
Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Así mesmo, durante a semana estou dispoñible por distintos 
medios (teléfono, correo electrónico...) para resolver dúbidas, 
falar e tratar temas que podas xurdir. 

Materiais e recursos 

De acordo coa titoría correspondente: 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a 
mostrar a través dun enlace ao Google Drive o traballo 
semanal.  

 Google drive: para compartir arquivos e enviar a proposta 
de traballo ao alumnado e as familias cada semana. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación continua 
coas familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das 
correccións correspondentes. 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 
todas as familias. 

 Aplicacións para videoconferencias: utilizámolas para as 
reunións co profesorado e alumnado.  

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 3º EP, o alumnado é informado 
mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias por 
medio da súa titora. Tanto por Abalar móbil como por correo 
electrónico e subindo as propostas de traballo  ao Google Drive. 

Publicidade  
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Identificar a 
necesidade do perdón para 
ser feliz. (Bloque 1) 

B1.2.1. Recorda e acepta situacións persoais ou sociais que 
necesitan de perdón. (Bloque 1)                                                    
CSC 

B2.1. Identificar a orixe do 
pecado nalgúns relatos 
bíblicos. (Bloque 2) 

B2.1.1. Ubica no relato as frases que expresan a falta de 
colaboración na tarefa de Deus e o rexeitamento da 
amizade con El, e aplícaas a situacións actuais. (Bloque 2)                     
CCL, CAA 

B2.2. Coñecer as 
características do perdón de 
Deus. (Bloque 2) 

B2.2.1. Descubre e enumera as características do perdón 
de Deus nalgúns relatos bíblicos. (Bloque 2)                                                
CCL 

B2.5. Aprender e lembrar 
historias bíblicas nas que 
Deus promete o Mesías. 
(Bloque 2) 
 

B2.5.1. Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas onde Deus 
fai a promesa do Mesías. (Bloque 2)                                                      
CCL 

B3.1. Comprender o 
significado dalgunhas 
parábolas do perdón. 
(Bloque 3) 

B3.1.1. Analiza, comenta e crea relatos onde actualiza as 
parábolas do fillo pródigo e do fariseo e o publicano. 
(Bloque 3)  

                                               CCL, CAA 

B3.3. Recoñecer a iniciativa 
de Xesús polos máis 
necesitados e os enfermos. 
(Bloque 3) 

B3.3.1. Busca, subliña e comenta trazos da preferencia de 
Xesús polos máis necesitados e os enfermos, nos textos 
evanxélicos. (Bloque 3)                                                                                  
CCL, CSC 

B3.4. Comprender e 
apreciar que, na súa paixón 
e morte, Xesús está 
cumprindo a vontade do Pai. 
(Bloque 3) 

B3.4.1. Secuencia ordenadamente escenas da Historia da 
Paixón e identifica as palabras que expresan a súa relación 
co Pai. (Bloque 3)                                                                                        
CCL, CD, CCEC 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Limpeza, claridade e coherencia no traballo. 

 Implicación e interese no traballo. 

 Rexistro diario das mesmas. 

Instrumentos: 

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas (Entrega sen erros/ 
Entrega con erros/ Non entrega). 

 Rexistro descritivo (contidos afianzados/ contidos non afianzados). 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 
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Cualificación 
final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 
2020: 
 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 
continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaranse os resultados 
acadados nas dúas avaliacións anteriores e terase en conta 
o traballo realizado durante a terceira avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase 
non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor positivo 
para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 
situación concreta de cada alumno ou alumna (situación 
familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 
terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 
avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos que 
reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou 
alumna. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

NON SE ATOPA NINGÚN ALUMNO OU ALUMNA CON ESTA MATERIA 
PENDENTE EN  4º EP.   

Criterios de avaliación: Non procede. 

Criterios de cualificación: Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede. 

 

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

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os 
distintos contidos xa traballados.  

 Narracións e audicións de relatos bíblicos adaptados. 

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 
das lecturas realizadas..  

 Poesías, adiviñas, cancións. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados 
polo profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 
cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de 
letras etc.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade) 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo 
as súas circunstancias e situacións e tendo en conta que 
corresponde á materia unha sesión por semana, de acordo 
co titor, propóñense as tarefas para realizar co alumnado de 
xeito semanal. 

 Planifico o traballo e subimos os arquivos (pdf, vídeos, 
formularios interactivos, enlaces...) no Blog do centro, que 
redirecciona ao Google Drive, no que se atopan as 
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actividades correspondentes. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 
establécese a través do seu titor, por correo electrónico, pero 
nalgunha ocasión faise necesaria a comunicación por 
Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Así mesmo, durante a semana estou dispoñible por distintos 
medios (teléfono, correo electrónico...) para resolver dúbidas, 
falar e tratar temas que podas xurdir. 

Materiais e 
recursos 

De acordo coa titoría correspondente: 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para a 
mostrar a través dun enlace ao Google Drive o traballo 
semanal.  

 Google drive: para compartir arquivos e enviar a proposta 
de traballo ao alumnado e as familias cada semana. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación continua 
coas familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das 
correccións correspondentes. 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 
todas as familias. 

 Aplicacións para videoconferencias: utilizámolas para as 
reunións co profesorado e alumnado.  

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Xa que se trata de nenos/as de 4º EP, o alumnado é informado 
mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias por 
medio do seu titor. Tanto por Abalar móbil como por correo 
electrónico e subindo as propostas de traballo  ao Google Drive. 

Publicidade  
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Recoñecer e estimar que Deus 
creou á persoa humana con desexo de 
ben. (Bloque 1) 

B1.1.1 Localiza, a través de diversas fontes, 
biografías que amosan o desexo humano do 
ben. Comparte cos seus compañeiros os trazos 
máis significativos. (Bloque 1)                                    
CCL, CD 

B1.2. Esforzarse por identificar que a 
adhesión ó ben xera felicidade. (Bloque 1) 

B1.2.1 Xustifica criticamente as consecuencias 
que se derivan de facer o ben (Bloque 1)   CCL, 
CAA, CSC 

B2.1. Interpretar o significado da Alianza 
de Deus co pobo. (Bloque 2) 

B2.1.2 Explica e sintetiza os trazos 
característicos da Alianza de Deus co seu pobo. 
(Bloque 2)      CCL, CSC 

B2.2. Comprender e respectar as 
características do pobo que Deus quere 
contidas no decálogo. (Bloque 2) 

B2.2.1 Clasifica e é consciente do contido do 
decálogo. (Bloque 2)                                        CCL, 
CAA 

B2.3. Distinguir e memorizar os distintos 
tipos de libros do Antigo e Novo 
Testamento. (Bloque 2) 

B2.3.1 Nomea e clasifica os grupos de libros no 
Antigo e Novo Testamento. (Bloque 2)        CCL, 
CAA 

B3.1. Recoñecer en relatos evanxélicos o 
cambio que xera o encontro con Xesús. 
(Bloque 3) 

B3.1.1 Interpreta e aprecia o cambio que 
orixinou o encontro con Xesús nalgúns dos 
personaxes que aparecen nos evanxeos. 
(Bloque 3)               CCL, CSC 

B3.2. Coñecer e interpretar o significado 
dos milagres de Xesús como acción de 
Deus. (Bloque 3) 

B3.2.1 Selecciona, Xustifica a elección e explica 
por escrito o significado dalgúns milagres. 
(Bloque 3) 
                                                                         
CCL, CSC 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

 Limpeza, claridade e coherencia no traballo. 

 Implicación e interese no traballo. 

 Rexistro diario das mesmas. 

Instrumentos: 

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas (Entrega sen erros/ Entrega 
con erros/ Non entrega). 

 Rexistro descritivo (contidos afianzados/ contidos non afianzados). 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 
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Cualificación 
final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 
2020: 
 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 
continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaranse os resultados 
acadados nas dúas avaliacións anteriores e terase en conta 
o traballo realizado durante a terceira avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase 
non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor positivo 
para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 
situación concreta de cada alumno ou alumna (situación 
familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 
terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 
avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos que 
reforzar de cara ao vindeiro curso para cada alumno alumna. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

  NON SE ATOPA NINGÚN ALUMNO OU ALUMNA CON ESTA MATERIA 
PENDENTE EN  5º EP.   

  Criterios de avaliación: Non procede. 

Criterios de cualificación: Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede. 

 

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

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 
contidos xa traballados.  

 Narracións e audicións de relatos bíblicos adaptados. 

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 
das lecturas realizadas..  

 Poesías, adiviñas, cancións. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados 
polo profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 
cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de 
letras etc.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado na miña aula contan con conectividade. 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo 
as súas circunstancias e situacións e tendo en conta que 
corresponde á materia unha sesión por semana, de acordo co 
titor, propóñense as tarefas para realizar co alumnado de xeito 
semanal. 

 Planifico o traballo e subimos os arquivos (pdf, vídeos, 
formularios interactivos, enlaces...) e as tarefas á plataforma 
Edixgal, medio principal de interacción co alumnado. 

 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 
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establécese a través do seu titor, por correo electrónico, pero 
nalgunha ocasión faise necesaria a comunicación por 
Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Así mesmo, durante a semana estou dispoñible por distintos 
medios (teléfono, correo electrónico...) para resolver dúbidas, 
falar e tratar temas que podas xurdir. 

Materiais e recursos 

De acordo coa titoría correspondente: 

 Plataforma Edixgal: Principal recurso para o envío e realización da 
tarefa semanal. 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para mostrar 
Informacións varias relacionadas coa vida do centro. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación continua 
coas familias. 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 
todas as familias. 

 Aplicacións para videoconferencias: utilizámolas para as 
reunións co profesorado e alumnado.  

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

Xa que se trata de nenos/as de 5º EP, o alumnado son informados 
mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias por 
medio do seu titor. O profesor da materia sube as propostas de 
traballo  á Plataforma Edixgal. 

Publicidade  
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Avaliar circunstancias que manifestan 
a imposibilidade da natureza humana para 
alcanzar a plenitude. (Bloque 1) 

B1.1.1. Identifica e xulga situacións nas que 
recoñece a imposibilidade de ser feliz. 
(Bloque 1)                                                                                               

CCL, CAA 

B1.2. Recoñecer e aceptar a necesidade de 
un Salvador para ser feliz. (Bloque 1) 

B1.2.1. Busca, compara e comenta distintas 
expresións do desexo humano de salvación 
na literatura e música actuais.              CCL, 
CD, CCEC 

B1.3. Interpretar signos, en distintas 
culturas, que evidencian que a plenitude 
humana alcanzase na relación con 
Deus.(Bloque 1) 

B1.3.1. Descobre e explica por que os 
enterramentos, pinturas, ritos e costumes 
son signos da relación do home coa 
Divindade. (Bloque 1)                                                    
CCL,CCEC 

B1.4. Recoñecer que a relación con Deus 
fai á persoa máis humana. (Bloque 1) 

B1.4.1. Investiga e recolle acontecementos 
da historia onde se aprecia que o feito 
relixioso foi o motor de cambios para 
potenciar os dereitos humanos, a 
convivencia, o progreso e a paz. (Bloque 1)                                                    
CD, CSIEE 

B2.1. Descubrir e apreciar a riqueza dos 
textos sapienciais na historia. (Bloque 2) 

B2.1.1 Identifica e valora expresións 
recollidas nos libros sapienciais que 
enriquecen e melloran á persoa. (Bloque 2)                                       
CCL, CSC 

B3.1. Distinguir que a través de Xesús 
atopamos a Deus. (Bloque 3) 

B3.1.2. Identifica e sintetiza os trazos que 
Xesús desvela do Pai nos discursos do 
evanxeo de Xoán. (Bloque 3)                                                     
CCL, CSC 

B3.2. Esforzarse por comprender que 
Xesús ten que vencer obstáculos externos 
para realizar a vontade de Deus. (Bloque 3) 

B3.2.1. Extrapola as dificultades que tivo 
Xesús na súa vida para obedecer ó Pai con 
situacións que viven os seres humanos. 
(Bloque 3)         CCL, CSC 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Valoración das tarefas enviadas por cada alumno au alumna. 

 Limpeza, claridade e coherencia no traballo. 

 Implicación e interese no traballo. 

 Rexistro diario das mesmas. 

Instrumentos: 

 Táboa de rexistro das tarefas enviadas (Entrega sen erros/ Entrega 
con erros/ Non entrega). 

 Rexistro descritivo (contidos afianzados/ contidos non afianzados). 

 Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto. 



122 
 

Cualificación 
final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 27 de abril de 
2020: 
 A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 

atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 
continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo: 

o Para a nota da terceira avaliación, priorizaranse os resultados 
acadados nas dúas avaliacións anteriores e terase en conta 
o traballo realizado durante a terceira avaliación. 

o Neste caso, a avaliación das actividades realizadas nesta fase 
non presencial da 3º avaliación, so poderá ter valor positivo 
para a cualificación do alumnado. 

o A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 
situación concreta de cada alumno ou alumna (situación 
familiar, recursos dispoñibles...). 

o Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre, 
terémolas en conta para ese "carácter diagnóstico" desta 
avaliación, permitíndonos valorar os contidos que temos que 
reforzar de cara ao vindeiro curso para cada alumno ou 
alumna. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

  NON SE ATOPA NINGÚN ALUMNO OU ALUMNA CON ESTA MATERIA 
PENDENTE EN 6º EP.   

Criterios de avaliación: Non procede. 

Criterios de cualificación: Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede. 

 

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

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 
contidos xa traballados.  

 Narracións e audicións de relatos bíblicos adaptados. 

 Actividades variadas relacionados co traballo da comprensión 
das lecturas realizadas..  

 Poesías, adiviñas, cancións. 

 Visionado de vídeos: tanto en rede como vídeos elaborados 
polo profesorado para reforzar os diferentes contidos.  

 Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 
cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de 
letras etc.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado da miña aula contan con conectividade 

 Para facilitar ás familias a adaptación dos horarios de traballo 
as súas circunstancias e situacións e tendo en conta que 
corresponde á materia unha sesión por semana, de acordo 
coa titora, propóñense as tarefas para realizar co alumnado de 
xeito semanal. 

 Planifico o traballo e subimos os arquivos (pdf, vídeos, 
formularios interactivos, enlaces...) e as tarefas á plataforma 
Edixgal, medio principal de interacción co alumnado. 
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 En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado, 
establécese a través da súa titora, por correo electrónico, 
pero nalgunha ocasión faise necesaria a comunicación por 
Whatsapp ou chamada telefónica. 

 Así mesmo, durante a semana estou dispoñible por distintos 
medios (teléfono, correo electrónico...) para resolver dúbidas, 
falar e tratar temas que podas xurdir. 

Materiais e recursos 

De acordo coa titoría correspondente: 

 Plataforma Edixgal: Principal recurso para o envío e realización da 
tarefa semanal. 

 A web e o blog do centro: serven de "taboleiro" para mostrar 
Informacións varias relacionadas coa vida do centro. 

 Correo electrónico: como medio de comunicación continua 
coas familias. 

 Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 
todas as familias. 

 Aplicacións para videoconferencias: utilizámolas para as 
reunións co profesorado e alumnado.  

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

Xa que se trata de nenos/as de 6º EP, o alumnado é informado 
mediante unha comunicación formal semanalmente ás familias por 
medio da súa titora. O profesor da materia sube as propostas de 
traballo á Plataforma Edixgal. 

Publicidade  
 Web do centro. 

 Blog do centro. 
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EDUCACIÓN  MUSICAL 

 
1º DE PRIMARIA 

 
● CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
1.  Percibir o poder expresivo do son e da música mediante a escoita activa baseada 

no xogo e no movemento. 

2.    Utilizar, descubrir e valorar as posibilidades sonoras do propio corpo e da voz. 

3.  Iniciarse nas grafías convencionais identificando a acentuación e algunhas 

notas(sol-mi) e figuras(negra,silencio de negra e corchea). 

4.   Adecuar o movemento corporal ao movemento da música, expresando mediante a 

danza espontánea os distintos elementos sonoros percibidos dende unha escoita 

atenta e activa 

5. Ler e interpretar esquemas rítmicos traballados. 

6. Interpretar cancións traballadas na clase 

7. Identificar e describir de forma oral as calidades do son. 

8. Valoración e respecto hacia os compañeiros. 

9. Coñecer e respectar as normas para mellor organización e disfrute da educación 

musical. 

10.  Mostrar interés nas actividades grupais. 

 

● ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

1.  Percibe e discrimina sons graves e agudos, longos e curtos, fortes e débiles, e de 

timbres diferentes. 

2.  Identifica en unha canción a estrofa  e o retrouso. 

3. Valora a articulación e a vocalización correctas ao cantar unha canción. 

4. Diferencia as duracións de negra, corchea e o silencio de negra. 

5. Mantén o pulso nuhna canción e en actividades de movemento. 

6.  Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

7.  Realiza pequeñas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música. 

8.  Imita escenas, personaxes e sons co seu cuerpo, adecuando o movemento ao ritmo. 

9.   Acompaña cancións con instrumentos de percusión mantendo o pulso. 

10. Acata as normas e mostra interés por as actividades propostas. 
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2º DE PRIMARIA 

● CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 
1. Percibir o poder expresivo do son e da música mediante a escoita activa baseada 

no xogo e no movemento. 

2. Identificar e describir de forma oral as calidades do son. 

3. Percibir ritmos e duracións en cancións infantís e populares sinxelas 

reproducíndoas de maneira individual e en grupo. 

4. Describir de maneira oral melodías, escenas e personaxes despois da audición 

dunha obra musical. 

5. Coñecer obras curtas de distintos estilos e autores. 

6. Utilizar e coñecer as posibilidades sonoras do propio corpo e da voz. 

7. Iniciarse nas grafías convencionais identificando a acentuación e algunhas notas e 

figuras. 

8. Adecuar o movemento corporal ao movemento da música, expresando mediante a 

danza espontánea os distintos elementos sonoros percibidos dende unha escoita 

atenta e activa. 

9. Realizar pequeñas coreografías. 

10. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do corpo. 

11. Coñecer e respectar as normas para mellor organización e desfrute da educación 

musical. 

12. Mostrar interés nas actividades propostas. 

 

● ESTÁNDARES: 

1. Valora a música como forma habitual de expresión e comunicación.  

2. Valora o silencio como imprescindible para a audición musical.  

3. Percibe e discrimina sons graves e agudos, longos e curtos, fortes e débiles, e de 

timbres diferentes. 

4. Identifica en unha canción a estrofa  e o retrouso. 

5. Diferencia melodías e descubre o poder evocador de escenas e personaxes nunha 

audición. 

6. Coñece algúns compositores e relacionados coas súas obras.  

7. Repite esquemas rítmicos escoitados. 



126 
 

8. Valora a articulación e a vocalización correctas ao cantar unha canción. 

9. Canta de forma coral con unha voz. 

10.  Discrimina os instrumentos de percusión afinada dos non afinados. 

11.  Acompaña cancións con instrumentos de percusión mantendo o pulso. 

12. Diferencia as duracións de negra, corchea e o silencio de negra. 

13.  Acata as normas  e mostra interés nas actividadespropostas.. 

 

3º DE PRIMARIA 

● CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1. Recoñecer e describir algúns elementos musicais en pezas escoitadas na aula. 

2. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais da voz adecuando a respiración e a 

postura corporal á interpretación vocal.  

3. Recoñecer por medio de imaxes e clasificar os instrumentos en familias nomeando 

algún deles. 

4. Interpretar un repertorio básico de pezas instrumentais coa flauta doce(notas si-

la-sol). 

5. Memorizar e interpretar por imitación danzas propias do entorno e de outras 

culturas.  

6. Identificar as cualidades do son 

7. Recoñecer e describir alguns elementos musicais en pezas escoitadas nal aula. 

8. Recoñecer e escribir as figuras musicais :negra,corchea,blanca e os seus 

silencios. 

9. Realizar ritmos en forma de eco. 

10. Identificar e saber colocar no pentagrama as notas MI- FA-SOL-LA e a clave de sol. 

11. Coñecer e respectar as normas para mellor organización e disfrute da educación 

musical. 

12. Mostrar interés nas actividades propostas. 

 

● ESTÁNDARES: 

1. Interpreta e memoriza cancións traballadas na clase. 

2. Acompaña cancións con instrumentos de percusión e Orff mantendo o pulso e o 

acento. 
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3. Percibe e discrimina sons graves e agudos, longos e curtos, fortes e débiles, e de 

timbres diferentes. 

4. Coñece algúns compositores e relaciónaos coas súas obras.  

5. Diferencia as duracións de negra, corchea e o silencio de negra. 

6. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

7. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa 

música. 

8. Imita escenas, personaxes e sons co seu corpo, adecuando o movemento ao ritmo. 

9. Comprende e utiliza os conceptos de intensidade (piano, forte) , de 

duración(longo, curto) e altura(grave, agudo). 

10. Nomea e describe as características dalgúns instrumentos. 

11. Iniciase  no estudio da técnica da frauta doce. 

12. Interpreta pezas coa frauta doce cas notas SI-LA-SOL. 

13. Sitúa as notas da escala musical no pentagrama. 

14. Acata as normas e mostra interese pola asignatura. 

 

4º DE PRIMARIA 

  

●   CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1.  Cantar as cancións coa entoación adecuada e realizar as coreografías asociadas 

a estas. 

2. Ser capaz de apreciar a capacidade de coordinación e axustes nos xestos, 

movementos, e percusións corporais. 

3. Utilizar adecuadamente os instrumentos de percusión e Orff no acompañamento de 

cancións, recitais e bailes. 

4.  Recoñecer a clave de sol e o concepto do pentagrama como medio imprescindible 

na escritura musical. 

5. Recoñecer graficamente e entoar correctamente os sons da escala diatónica de 

do. 

6. Ler, escribir e interpretar ditados rítmicos ou melódicos para mellorar na práctica da 

escritura musical convencional. 

7. Desenvolver a percepción auditiva a través da audición de fragmentos musicais. 

8. Ler  partituras coa frauta nas que aparezan as notas – mi – fa – sol – la – si – do'. 
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9. Recoñecer intérpretes, grupos, grandes compositores do patrimonio cultural e 

musical. 

10. Participar en danzas sinxelas da nosa Comunidade e doutras culturas. 

11. Recoñecer os compases binarios y ternarios (2/4 y 3/4). 

12. Recoñecer as figuras musicais de redonda, branca, negra, corchea  e os seus 

silencios. 

13. Recoñecer distintos tipos de instrumentos e clasificalos por familias. 

14. Mostrar interese na realización das actividades propostas. 

15. Coñecer e respectar as normas para mellor organización e desfrute da educación 

musical. 

 

● ESTÁNDARES: 

1. Interpreta cancións de diferentes lugares e estilos con entoación axeitada. 

2. Acompaña con xestos, percusión corporal e movemento cancións traballadas. 

3. Toca melodías sinxelas con instrumentos Orff e acompaña seguindo o pulso ou 

acento. 

4. Escribe no pentagrama as notas da escala de do e a clave de sol. 

5. Recoñece as notas da escala diatónica de do no pentagrama. 

6. Interpreta pezas sinxelas coa frauta doce  as notas – mi – fa – sol – la – si – do'. 

7. Coñece algúns compositores e relaciónaos coas súas obras. 

8. Le, escribe e interpreta ditados rítmicos ou melódicos sinxelos. 

9. Realiza coreografías adecuando o movemento corporal coa música. 

10. Clasifica e discrimina os instrumentos de percusión por familias. 

11. Recoñece e discrimina os instrumentos de corda fretada. 

12. Recoñece as figuras musicais de negra, corchea, redonda ,branca e os seus 

silencios. 

13. Coñece instrumentos populares do noso folklore. 

14. Coñecer e respectar as normas para mellor organización e desfrute da educación 

musical. 

15. Mostrar interese nas actividades propostas. 
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5º DE PRIMARIA 

 

●   CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

1.  Recoñecer, en audicións musicais, diferentes tipos de voces adultas e as súas 

agrupacións. 

2.  Recoñecer instrumentos corporais e utilizalos como medios de expresión musical. 

3. Recoñecer, escribir e interpretar as figuras redonda, branca, negra, corchea e 

semicorchea (cos seus silencios correspondentes) combinándoas entre si. 

4. Repetir e escribir convencionalmente ritmos con todas as figuras estudadas. 

5. Cantar as cancións coa entoación adecuada e interpretar correctamente as 

coreografías asociadas ás mesmas. 

6. Participar na escoita, audición e interpretación de obras musicais sinxelas 

mostrando actitudes de respecto e colaboración cos demais. 

7. Interpretar coa frauta doce partituras da nosa comunidade e doutras culturas. 

8. Diferenciar e clasificar os instrumentos musicais atendendo a súa forma de 

producir o son. 

9. Participar en danzas sinxelas da nosa Comunidade e doutras culturas. 

10. Crear e realizar coreografías sinxelas. 

11. Escribir  no pentagrama as notas musicais da escala de do . 

12. Coñecer e respectar as normas para mellor organización e desfrute da educación 

musical. 

13. Mostrar interese nas actividades propostas. 

 

● ESTÁNDARES: 

1.  Recoñece e clasifica as diferentes tipos de voces . 

2. Coñece as agrupacións instrumentais e as vocais e as recoñece en audicións. 

3. Utiliza a percusión corporal como acompañamento. 

4. Recoñece, escribe e interpreta as figuras redonda, branca, negra, corchea e 

semicorchea (cos seus silencios correspondentes) combinándoas entre si. 

5. Interpreta e escribe ritmos con todas as figuras estudadas. 

6. Canta cun control postural adecuado e unha técnica vocal correcta. 

7. Interpreta coa frauta doce partituras da nosa comunidade e doutras culturas. 
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8. Emprega as posibilidades expresivas do seu propio corpo en coordinación cos 

demais na interpretación de danzas. 

9. Inventa coreografías sinxelas. 

10. Participa na escoita, audición e interpretación de obras musicais sinxelas 

mostrando actitudes de respecto e colaboración cos demais. 

11. Coñece algúns compositores e relaciónaos coas súas obras. 

12. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para a procura e 

organización de informacións relacionadas coa música. 

13. Valora e respecta o traballo dos compañeiros. 

14. Mostra interese pola asignatura. 

15. Acata as normas da clases para mellor organización e desfrute da educación 

musical. 

 

6º DE PRIMARIA 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1. Acompañar cancións co acento e co pulso utilizando instrumentos corporais e de 

percusión de altura indeterminada e Orff. 

2. Recoñecer instrumentos corporais e utilizalos como medios de expresión musical. 

3. Asociar as distintas partes das audicións propostas co debuxo correspondente 

dentro do musicograma que se relaciona con eles. 

4. Comprender as variacións dos sons pola súa duración, a súa intensidade, a súa 

altura e o seu timbre. 

5. Situar, orientar e mover o propio corpo polo espazo coñecido, empregando diferentes 

formas de desprazamento. 

6. Recoñecer, escribir e interpretar as figuras redonda, branca, negra, corchea e 

semicorchea (cos seus silencios correspondentes) combinándoas entre si. 

7. Repetir e escribir convencionalmente ritmos con todas as figuras estudadas. 

8. Cantar as cancións coa entoación adecuada e interpretar correctamente as 

coreografías asociadas ás mesmas. 

9. Participar na escoita, audición e interpretación de obras musicais sinxelas. 

10. Interpretar coa frauta doce melodías populares e cultas do noso repertorio con 

coidado e precisión. 
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11. Participar en danzas da nosa comunidade e doutras culturas. 

12. Identificar os elementos do linguaxe musical convencionais: notas, claves, figuras, 

intervalos e estruturas rítmicas. 

13. Coñecer e clasificar os instrumentos da orquestra. 

14. Investigar e aportar datos sobre os temas tratados empregando as TIC. 

15. Coñecer e respectar as normas para mellor organización e desfrute da educación 

musical. 

16. Mostrar interese pola asignatura. 

17. Valorar e respectar o traballo dos compañeiros. 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

A avaliación terá un carácter continuo e global a partir das aprendizaxes máis relevantes e 

imprescindibles realizadas nos dous primeiros trimestres. 

2.1.PROCEDEMENTOS: 

1. Recoller os resultados obtidos a través de todos os instrumentos de avaliación. 

2. Anotar todas aquelas outras incidencias relacionadas cos procedementos 

utilizados, actitudes e valores amosados. 

2.2 INSTRUMENTOS: 

1. Valoración do traballo realizado na clase. 

2. Rexistro de actitudes e destrezas mostradas. 

3. Realización e entrega de traballos. 

4. A avaliación continúa do alumno ou alumna. 

5. A observación de comportamentos. 

2.3 CUALIFICACIÓN FINAL: 

A cualificación final do alumnado realízarase tendo en conta as aprendizaxes 

desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres e as actividades de reforzo realizadas 

durante o estado de alarma. 

A nota final será a media das notas anteriores(1º-2º trImestre) máis un 20% polo traballo de 

repaso durante o confinamento. 
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3.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

A metodoloxía neste terceiro trimestre será activa e lúdica, con traballos on line a través 

do blog do colexio http://primariamontemogos.blogspot.com/  e das titorías ( Google Drive) 

ACTIVIDADES: 

As actividades propostas para este terceiro trimestre serán actividades de reforzo sobre as 

aprendizaxes traballadas nos anteriores trimestres. 

Traballaremos,tendo en conta o nivel-clase: cancións, ritmos, linguaxe musical, audicións, 

percusión corporal, discriminación auditiva de sons da natureza e instrumentos, danzas, 

coreografías,musicogramas e melodías coa frauta(3º a 6º). 

 

MATERIAIS E RECURSOS. 

Blog do colexio, Google drive, páxinas web, You tube e o blog da biblioteca: 

https://bibliomontemogos.blogspot.com/search?q=MINUTOS+MUSICAIS 

 

4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

A información ao alumnado e as familias lévase a cabo mediante o blog 

http://primariamontemogos.blogspot.com/ e abalar movil, a través das titorías(1º,2º e 3º). 

  

http://primariamontemogos.blogspot.com/
https://bibliomontemogos.blogspot.com/search?q=MINUTOS+MUSICAIS
http://primariamontemogos.blogspot.com/
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. Introducción e xustificación. 

 Ante a emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19 e a declaración do 

estado de alarma mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE 

número 67, do 14 de marzo, que significou, entre outras moitas medidas, o confinamento 

da poboación e a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do sistema 

educativo de España, foi necesario adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe, así como 

os criterios de avaliación e promoción do alumnado para o curso 2019/2020. 

 Tendo esto en conta, faise necesario unha revisión dos currículos e das 

programacións didácticas para centrar as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas 

aprendizaxes e competencias imprescindibles, tal e como se recolle nas Instrucións do 27 

de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.   

 A continuación, preséntase a adaptación da programación didáctica de Educación 

Física parao curso 2019/2020, onde se indican os estándares de aprendizaxe e 

competencias imprescindibles para cada curso, a adaptación da avaliación e cualificación, 

os aspectos metodolóxicos máis relevantes e as actividades do 3º trimestre.  

 
2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de 1º E. P. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e aos outros 

e outras nas actividades físicas e nos 

xogos, aceptando as normas e regras 

establecidas 

EFB1 31. Participa activamente nas 

actividades propostas. CSC, CAA, CSIEE. 

B2.2. Coñecer a estrutura e 

funcionamento do corpo para realizar 

movementos axeitados ás situacións 

motrices que se lle presentan. 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do 

corpo propias. CAA, CSC. 
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B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais. 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, 

variando os puntos de apoio. CSC, CCEC, 

CAA. 

EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando 

os puntos de apoio e as frecuencias. CSC, 

CCEE, CAA. 

EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe 

lonxitudinal variando os puntos de apoio, con 

coordinación e boa orientación espacial. CSC, 

CCEE, CAA. 

EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en distintas 

posturas intentando controlar a tensión, a 

relaxación e a respiración. CSC, CAA, CSIEE. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do 

corpo e o movemento, comunicando 

sensacións e emocións. 

EFB4.1.1. Representa personaxes e 

situacións, mediante o corpo e o movemento 

con desinhibición e espontaneidade. 

CCEC,CSC,CAA 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar. 

EFB5.1.3. Inicia a incorporación como axente 

de saúde da actividade física á súa rutina 

diaria. CSC, CAA, CSIEE. 

 

B6.1. Recoñecer tácticas elementais dos 

xogos aplicando as regras en situación de 

cooperación e de oposición. 

 

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos 

organizados. CCEC,CAA,CSC. 

 

B6.2. Coñecer a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, deportivas, en 

especial as de Galicia. 

 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais 

de Galicia seguindo as regras básicas. 

CCEC,CSC,CAA 

 
 

2.2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de 2º E. P. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e aos outros 

e outras nas actividades físicas e nos 

xogos, aceptando as normas e regras 

establecidas 

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades 

propostas buscando unha mellora da 

competencia motriz. CSC, CAA, CSIEE. 

B2.2. Coñecer a estrutura e 

funcionamento do corpo para adaptar o 

movemento ás circunstancias e 

condicións de cada situación, sendo 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do 

corpo propias e do compañeiro/a. CAA, CSC. 
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capaz de representar mentalmente o 

seu corpo na organización das accións 

motrices. 

B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións establecidas 

de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, 

variando os puntos de apoio, con coordinación e 

boa orientación espacial. CSC, CCEC, CAA. 

EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os 

puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, con 

coordinación e boa orientación espacial. CSC, 

CCEE, CAA. 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen 

manexo de obxectos con coordinación dos 

segmentos corporais, iniciando os xestos 

axeitados. CSC, CCEE, CAA. 

EFB3.1.5. Equilibrar o corpo en distintas 

posturas intentando controlar a tensión, a 

relaxación e a respiración. CSC, CAA, CSIEE. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do 

corpo e o movemento, comunicando 

sensacións e emocións. 

EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, 

mediante o corpo e o movemento con 

desinhibición e espontaneidade. 

CCEC,CSC,CAA 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar. 

EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a 

actividade física como axente de saúde. CSC, 

CAA, CSIEE. 

B6.1. Recoñecer tácticas elementais dos 

xogos aplicando as regras en situación 

de cooperación e de oposición. 

 

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos 

organizados, recoñecendo as súas 

características e diferenzas. CCEC,CAA,CSC. 

 

B6.2. Recoñecer a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, deportivas, 

en especial as de Galicia. 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de 

Galicia seguindo as regras básicas. 

CCEC,CSC,CAA 

 
 

2.3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de 3º E. P. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de 

participante como de espectador ou 

espectadora, ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas nos xogos, aceptando 

as opinións das e dos demais. 

EFB1 1.4. Recoñece as condutas inapropiadas 

que se producen na práctica deportiva. CSC, 

CAA, CSIEE 

 

B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

EFB1.3.5. Incorpora nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do corpo. CSC, CSIEE, CAA. 
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respectándose a un mesmo e aos outros 

e outras nas actividades físicas e nos 

xogos, aceptando as normas e regras 

establecidas 

B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións establecidas 

de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en 

diferentes tipos de contornos intentando non 

perder o equilibrio nin a continuidade, e 

intentando axustar a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais. CSC, CCEC, 

CAA. 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do 

salto en diferentes tipos de contornos 

intentando non perder o equilibrio e a 

continuidade, e intentando axustar a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais. 

CSC, CCEE, CAA. 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices 

básicas de manipulación de obxectos en 

diferentes tipos de contornos intentando aplicar 

os xestos axeitados e utilizando os segmentos 

dominantes. CSC, CCEE, CAA. 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. CSC, CAA, CSIEE. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do 

corpo e o movemento, comunicando 

sensacións,  emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 

sentimentos, utilizando os recursos expresivos 

do corpo, individualmente, en parellas ou en 

grupos. CCEC,CSC,CAA 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha actitude 

responsable cara a un mesmo ou mesma. 

EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde. CSC, CAA, 

CSIEE. 

EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados. 

CSC, CAA, CCL, CSIEE, CMCT. 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais 

propios do xogo e de actividades físicas, 

con ou sen oposición, aplicando principios 

e regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma individual, 

coordinada e cooperativa e 

desempeñando as diferentes funcións 

implícitas en xogos e actividades 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices 

básicas en distintos xogos e actividades físicas. 

CAA,CSIEE,CSC. 
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2.4. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de 4º E. P. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e ás 

outras persoas nas actividades físicas 

e nos xogos, aceptando as normas e 

regras establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e traballo 

en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades 

propostas buscando unha mellora da 

competencia motriz. CSC, CAA. 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 

hixiene do corpo. CSC, CSIEE, CAA. 

B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións 

establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes 

tipos de contornos e en actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, intentando non 

perder o equilibrio nin a continuidade, axustando a 

súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

CSC, CCEC, CAA. 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do 

salto en diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

sen perder o equilibrio e a continuidade, axustando 

a súa realización aos parámetros espazo-

temporais. CSC, CCEE, CAA. 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas 

de manipulación de obxectos (lanzamento, 

recepción) a diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

aplicando os xestos e utilizando os segmentos 

dominantes. CSC, CCEE, CAA. 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. CSC, CAA, CSIEE. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos 

do corpo e o movemento, 

comunicando sensacións,  emocións e 

ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 

sentimentos, utilizando os recursos expresivos do 

corpo, individualmente, en parellas ou en grupos. 

CCEC,CSC,CAA 

B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais 

sobre a saúde e o benestar, 

manifestando unha actitude 

responsable cara a un mesmo ou 

mesma. 

EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde. CSC, CAA, CSIEE. 

EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados. 

CSC, CAA, CCL, CSIEE, CMCT. 
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B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen 

oposición, aplicando principios e regras 

para resolver as situacións motrices, 

actuando de forma individual, 

coordinada e cooperativa e 

desempeñando as diferentes funcións 

implícitas en xogos e actividades 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas 

en distintos xogos e actividades físicas. 

CAA,CSIEE,CSC. 

 
 

2.5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de 5º E. P. 
 

                  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Opinar coherentemente con 

actitude crítica tanto desde a 

perspectiva de participante como de 

espectador ou espectadora, ante as 

posibles situacións conflitivas xurdidas 

participando en debates, e aceptando as 

opinións dos e das demais. 

EFB1.1.4. Recoñece e cualifica negativamente 

as condutas inapropiadas que se producen na 

práctica ou nos espectáculos deportivos. CSC, 

CAA, CSIEE. 

B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e as demais 

persoas nas actividades físicas e nos 

xogos, aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades 

propostas buscando unha mellora da 

competencia motriz. CSC, CAA. 

B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións establecidas 

de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos 

adaptándose a diferentes tipos de contornos e 

de actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas axustándose a parámetros espazo-

temporais e intentando manter o equilibrio 

postural. CSC, CCEC, CAA. 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica de 

salto adaptándose a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, axustando a súa realización 

aos parámetros espazo-temporais e intentando 

manter o equilibrio postural. CSC, CCEE, CAA. 

EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices 

básicas de manipulación de obxectos 

(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes 

tipos de contornos e de actividades físico-
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deportivas e artístico-expresivas interiorizando e 

aplicando os xestos cos segmentos dominantes 

e iniciando a práctica cos non dominantes. CSC, 

CCEE, CAA. 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. CSC, CAA, CSIEE. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do 

corpo e o movemento, de forma estética 

e creativa, comunicando sensacións,  

emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 

ideas, sentimentos utilizando os recursos 

expresivos do corpo individualmente, en parellas 

ou en grupos. CCEC,CSC,CAA 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha actitude 

responsable cara a un mesmo ou 

mesma. 

EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as 

capacidades físicas. CSIEE, CAA. 

EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados na 

súa vida cotiá e na práctica da actividade física, 

recoñecendo a súa importancia para saúde. 

CSC, CAA, CCL, CSIEE, CMCT. 

B6.1. elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen oposición, 

aplicando principios e regras para 

resolver as situacións motrices, actuando 

de forma individual, coordinada e 

cooperativa e desempeñando as 

diferentes funcións implícitas en xogos e 

actividades. 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades 

motrices básicas axustándose a un obxectivo e a 

uns parámetros espazo-temporais. 

CAA,CSIEE,CSC. 

 
 

2.6. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de 6º E. P. 
 

                  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Opinar coherentemente con 

actitude crítica tanto desde a perspectiva 

de participante como de espectador ou 

espectadora, ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando en 

debates, e aceptando as opinións das 

demais persoas. 

EFB1.1.3. Recoñece e cualifica negativamente 

as condutas inapropiadas que se producen na 

práctica ou nos espectáculos deportivos. CSC, 

CAA, CSIEE. 

B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e ás demais 

persoas nas actividades físicas, en 

distintos contornos incluíndo a natural e 

nos xogos, aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades 

propostas buscando unha mellora da 

competencia motriz. CSC, CAA. 
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B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións establecidas 

de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Adapta os desprazamentos a 

diferentes tipos de contornos e de actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas 

axustando a súa realización aos parámetros 

espazo-temporais e mantendo o equilibrio 

postural. CSC, CCEC, CAA. 

EFB3.1.2. Adapta a habilidade motrizbásica de 

salto a diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais e mantendo o 

equilibrio postural. CSC, CCEE, CAA. 

EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices 

básicas de manipulación de obxectos 

(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes 

tipos de contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, aplicando 

correctamente os xestos e utilizando os 

segmentos dominantes e non dominantes. CSC, 

CCEE, CAA. 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. CSC, CAA, CSIEE. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do 

corpo e o movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando sensacións,  

emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 

ideas, sentimentos utilizando os recursos 

expresivos do corpo individualmente, en parellas 

ou en grupos. CCEC,CSC,CAA 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha actitude 

responsable cara a un mesmo ou mesma. 

EFB5.1.1. Interésase por mellorar as 

capacidades físicas. CSIEE, CAA. 

EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos posturais 

axeitados na súa vida cotiá e na práctica da 

actividade física, recoñecendo a súa importancia 

para saúde. CSC, CAA, CSIEE, CMCT. 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais 

propios do xogo e de actividades físicas, 

con ou sen oposición, aplicando principios 

e regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma individual, 

coordinada e cooperativa e 

desempeñando as diferentes funcións 

implícitas en xogos e actividades 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades 

motrices básicas axustándose a un obxectivo e a 

uns parámetros espazo-temporais. 

CAA,CSIEE,CSC. 
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3. Avaliación e cualificación. 

 

Avaliación e cualificación final 

Avaliación 

Procedementos: Revision de tarefas, revisión da participación activa 

e implicación do alumnado nas mesmas. 

Instrumentos: Escala de observación, lista de control, fotografías, 

grabacións. 

Cualificación final 

Para establecer unha cualificación final, a principal referencia serán 

as aprendizaxes desenvolvidas e o traballo realizado e xa avaliado 

nos dous primeiros trimestres do curso.  

Tendo en conta que se trata dunha avaliación continua, e que a área 

de Educación Física ten unha configuración cíclica, para a 

cualificación final ou ordinaria tomarase como referencia a 

cualificación obtida no segundo trimestre sempre que a evolución do 

alumnado fose positiva con respecto ao primeiro. De non ser o caso, 

farase unha media aritmética entre os dous. 

Finalmente, tamén se terán en conta as actividades de reforzo, 

recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma, sempre e cando beneficien o 

alumnado, tal e como se recolle nas Instrucións do 27 de abril de 

2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre 

do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia. Dada esta circunstancia, será posible 

recuperar as aprendizaxes non alcanzadas os dous primeiros 

trimestres, puidendo mellorar a calificación final do alumnado. 

 
 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre. 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

Actividades  

Estas actividades  estarán centradas na recuperación, repaso, reforzo dos 

conceptos, procedementos e actitudes xa traballados e, de ser o caso, de 

ampliación das aprendizaxes anteriores. Dito isto as actividades propostas 

son: 

 Vídeos para traballar as capacidades físicas. 

 Vídeos para traballar as habilidades motrices. 

 Vídeos para traballar as actividades físicas artístico expresivas. 

 Tutoriais para elaborar material para facer actividade física ou 

deportiva. 

 Cuestionarios. 

 Tarefas por escrito. 
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 Tarefas motrices. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade 

e sen 

conectividade) 

A metodoloxía será activa e priorizando as actividades físicas que 

contribúan a mellorar a súa saúde física e mental, as destrezas e 

habilidades motrices e expresivas. Ademáis, teranse en conta, na medida 

do posible e nas marxes da excepcionalidade desta situación, os 

principios metodolóxicos establecidos no Anexo II de Disciplinas 

Específicas do Decreto 105/2014, do 4 de setembro polo que se 

establece o currículo de Educación Primaria. 

Respecto do alumnado con conectividade, establecerase comunicación 

periódicamente a través de medios como o Abalar, o Blog de área e o 

correo electrónico.  

Respecto do alumnado sen conectividade, estableceráse unha 

coordinación docente, especialmente co profesorado titor para establecer 

a comunicación. 

Materiais e 

recursos 

Recursos dixitais: Abalar, Blog de Primaria, Blog de Educación física, 

Edixgal (5º e 6º), ordenador, tableta, móbil ou dispositivo que permita 

facer grabacións, fotografías ou vídeo. 

Material funxible: (folios, bolígrafo/lápis…) 

Material deportivo: que se adaptará ao que eles dispoñan por casa 

(pelotas, aros, cordas, material de elaboración propia, etc.). 

 
 

5. Información e publicidade. 

 

Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

A información básica da adaptación das programacións 

didácticas para a finalización do curso 2019-2020, será 

elaborada en base aos principios de claridade, transparencia e 

obxectividade que garantan o dereito dos alumnos e alumnas 

a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios 

obxectivos.   

Para ese procedemento de información ás familias e alumnado 

existirá unha coordinación docente e será o establecido a nivel 

de centro.  

Como responsable da miña área, estarei a disposición do 

alumnado e familias para respostar calquera dúbida que 

poidese xurdir con respecto da avaliación. 

Publicidade  
As direccións dos centros responsabilizaranse da súa 

publicación na páxina web do centro. 
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INGLÉS 
 

INGLÉS 1º de Educación Primaria. 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

Clave 

 B1.1  Comprender o sentido xeral 

de textos orais propios da súa idade 

(contos breves e moi sinxelos, rimas 

infantís, adiviñas moi evidentes)  

 PLEB1.1  Comprende a información 

esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves e sinxelos 

 CCL 

  B1.2 Comprender preguntas e 

informacións relativas á información 

persoal moi básica 

 PLEB1.2 Comprende vocabulario moi 

elemental e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados  

 CCL 

 B1.3 Facer hipóteses sobre o 

posible sentido dun texto  

 PLEB 1.3 Comprende preguntas moi 

básicas sobre sí mesmo/a (nome, idade, 

gustos…) e a información igualmente básica  

 CCL 

CAA 

 B3.1  Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos moi breves 

 PLEB3.1 Comprende palabras e frases 

simples en textos moi sinxelas escritas 

 CCL 

 B3.2  Utilizar as estratexias básicas 

de hipótese para a comprensión do 

sentido xeral e a identificación da 

información esencial do texto. 

 PLEB3.2 Comprende a idea principal dunha 

historia moi elemental acompañada de apoio 

visual 

 CCL 

 B4.1 Escribir textos moi curtos e 

sinxelos, seguindo modelos 

 PLEB4.1 Escribe palabras relacionadas coa 

súa imaxe e a súa vida cotiá. 

 CCL 

 B4.2 Utilizar as estratexias básicas 

máis adecuadas para a produción de 

textos escritos moi sinxelos e 

elementais.  

 PLEB4.2 Escribe pequenos diálogos   CCL 

  B4.3 Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas 

para escribir 

 PLB4.3 Escribe frases moi sinxelas  CCL 

 B5.1 O seu uso comunicativo.  PLEB5.1 Identifica aspectos básicos da vida 

cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, 

 CSC 
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festividades…) e compáraos cos propios, 

amosando unha actitude de apertura cara ao 

diferente. 

B5.3 Obter e dar información básica 

persoal, sobre a súa contorna máis 

inmediata e na situación de 

comunicación propia da aula.  

PLEB5.5 Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre aspectos persoais moi 

básicos nome, idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos e seres vivos).  

CCL 

B5.5 Expresar e identificar estados 

de ánimo básicos. 

PLEB5.6 Expresa e identifica estados de 

ánimo básicos (happy, sad...) 

CCL 

 B5.7 Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas máis 

básicas 

 PLEB5.7  Expresa e identifica o permiso e a 

prohibición (you cant/can ́t)  

 CCL 

  B5.8 Recoñecer estruturas 

sintácticas básicas e os seus 

significados asociado 

  PLEB5.8 Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos. 

 CCL 

 B5.9 Utilizar estruturas sintácticas 

básicas 

 PLEB5.9 Diferen-za preguntas e respostas 

moi simples. 

 CCL 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

- Observación directa: participación 

- Revisión de tarefas: seguimento de aprendizaxe, fichas 

complementarias preparadas polo profesor, traballo co ordenador 

- Actitudes: Interese pola lingua e cultura inglesa 

Instrumentos: 

-  Fichas interactivas 

- Fichas imprimibles 

- Libro 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 A evaluación será continua, tendo en conta o desenvolvemento 

progresivo do alumnado en función do grado de participación e o esforzo 

amosado. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Avaliarase por competencias, tendo en conta  procedementos e 

actitudes. 
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Criterios de cualificación: 

 Os que suspenderon algunha avaliación, aprobarán a terceira 

entregando traballo e mostrando unha actitude positiva 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

- Observación directa: participación 

- Revisión de tarefas: seguimento de aprendizaxe, fichas de reforzo, 

traballo co ordenador 

- Actitudes: Interese pola lingua e cultura inglesa 

Instrumentos: 

- Fichas interactivas 

- Libro 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Actividades - Vídeos,  

- Xogos interactivos 

- Fchas interactivas e imprimibles  

- iLibro dixital e en papel 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

- Presentación das instrucciones por medio do blog do colexio 

- Resposta a través do correo e plataformas educativas 

- Seguimento do traballo realizado por parte do alumno 

Materiais e 

recursos 

 Materiais: 

- Ordenador 

- Libro 

- Fichas 

Recursos 

- Internet 

 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 

ao alumnado. 

- Web do colexio 

- Correo 

- Abalar 

- Teléfono 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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INGLÉS 2º de Educación Primaria. 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

 B1.1  Comprender o sentido xeral 
de textos orais propios da súa 
idade (contos breves e moi 
sinxelos, rimas infantís, adiviñas 
moi evidentes)  

 PLEB1.1  Comprende a información 
esencial dun conto, rima ou canción 
moi breves e sinxelos 

 CCL 

  B1.2 Comprender preguntas e 
informacións relativas á 
información persoal  básica 

 PLEB1.2 Comprende vocabulario 
básico sobre temas familiares 
acompañados de imaxes 

 CCL 

 B1.3 Facer hipóteses sobre o 
posible sentido dun texto  

 PLEB 1.3 Comprende preguntas 
básicas sobre sí mesmo/a (nome, 
idade, gustos…) e sobre outras 
persoas  

 CCL 
CAA 

 B3.1  Identificar o tema e 
comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos simples 
e breves 

 PLEB3.1 Comprende palabras e 
frases simples en textos moi sinxelas 
escritas 

 CCL 

 B3.2  Utilizar e aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral e as ideas principais 
do texto. 

 PLEB3.2 Comprende a idea 
principal dunha historia moi 
elemental acompañada de apoio 
visual 

 CCL 

 B4.1 Escribir textos moi curtos e 
sinxelos 

 PLEB4.1 Escribe palabras 
relacionadas coa súa imaxe e a súa 
vida cotiá. 

 CCL 

 B4.2 Utilizar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
produción de textos escritos moi 
sinxelos e elementais 

 PLEB4.2 Escribe pequenos diálogos 
ou narracións moi sinxelas e breves 

 CCL 

  B4.3 Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir 

 PLB4.3 Escribe frases moi sinxelas  CCL 

B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais básicos concretos   
 

 PLEB5.1 Identifica aspectos básicos 
da vida cotiá dos países onde se fala 
a lingua estranxeira (horarios, 
comidas, festividades…) e 
compáraos cos propios, amosando 

 CSC 
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unha actitude de apertura cara ao 
diferente. 

B5.2. Amosar curiosidade pola 
lingua 

PLEB5.2 Recoñecee utiliza fórmulas 
básicas de relación social 

CCL 
CSC 

B5.4 Obter e dar información 
básica persoal, sobre a súa 
contorna máis inmediata  

PLEB5.3.Recoñece preguntas e 
respostas sinxelas sobre si mesmo/a 
e dos e das demais.  

CCL 

B5.6 Comprender e expresar a 
posesión 

PLEB5.7 Expresa e identifica a 
posesión referida a sí mesmo/a e a 
unha terceira persoa 

CCL 

 B5.8. Expresar e identificar os 
seus gustos 

 PLEB5.8 Expresa e identifica o que 
lle gusta e o que non lle gusta 

 CCL 

  B5.9 Recoñecer estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados asociado 

  PLEB5.9 Estrutura adecuadamente 
os elementos das oracións, mantén 
a concordancia de número e usa 
correctamente os nexos máis 
básicos. 

 CCL 

 B5.9 Utilizar estruturas sintácticas 
básicas 

 PLEB5.10 Diferenza preguntas e 
respostas moi simples. 

 CCL 

 

2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

- Observación directa: participación 

- Revisión de tarefas: seguimento de aprendizaxe, fichas 

complementarias preparadas polo profesor, traballo co 

ordenador 

- Actitudes: Interese pola lingua e cultura inglesa 

Instrumentos: 

-  Fichas interactivas 

- Fichas imprimibles 

- Libro 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 A evaluación será continua, tendo en conta o desenvolvemento 

progresivo do alumnado en función do grado de participación e o 

esforzo amosado. 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 



148 
 

Avaliarase por competencias, tendo en conta  procedementos e 

actitudes. 

Criterios de cualificación: 

 Os que suspenderon algunha avaliación, aprobarán a terceira 

entregando traballo e mostrando unha actitude positiva 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

- Observación directa: participación 

- Revisión de tarefas: seguimento de aprendizaxe, fichas de 

reforzo, traballo co ordenador 

- Actitudes: Interese pola lingua e cultura inglesa 

Instrumentos: 

- Fichas interactivas 

- Libro 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades - Vídeos,  

- Xogos interactivos 

- fFchas interactivas e imprimibles  

- Libro dixital e en papel 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

- Presentación das instrucciones por medio do blog do colexio 

- Resposta a través do correo e plataformas educativas 

- Seguimento do traballo realizado por parte do alumnado 

Materiais e 

recursos 

 Materiais: 

- Ordenador 

- Libro 

- Fichas 

Recursos 

- Internet 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 

ao alumnado. 

- Web do colexio 

- Correo 

- Abalar 

- Teléfono 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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INGLÉS 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. 
 

1. Introdución e xustificación. 

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro 

trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia, este documento pretende revisar o currículo e as programación da área de lingua 

estranxeira inglés na etapa de Educación Primaria 

Durante o terceiro trimestre continuarase coa atención educativa ao alumnado, 

desenvolvendo actividades que lles permitan aos alumnos e alumnas manterse 

incorporados á aprendizaxe continua e suscitar o seu interese por aprender, de modo non 

presencial ou, de ser o caso, presencial, en función das recomendacións que diten as 

autoridades sanitarias. Ditas actividades estarán adaptadas á idade e características do 

alumnado, así como á situación excepcional que están a vivir. 

Desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu 

alumnado. 

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.  

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 

nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a 

adquirilas e superar a área, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o 

seu itinerario formativo. 

A avaliación terá un carácter flexible, tendo presente a situación concreta de cada alumno 

ou alumna (situación familiar, recursos dispoñibles...). As tarefas realizadas durante este 

trimestre, terán un carácter diagnóstico, permitindo valorar os contidos que temos que 

reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou alumna. 

A continuación expóñense os estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindible, a metodoloxía e actividades tipo que se levarán a cabo durante este 

trimestre e o procedemento para a avaliación e cualificación do mesmo. 
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 
 

2.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 3º de 

Educación Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender o sentido xeral de textos 

orais propios da súa idade (contos 

breves e moi sinxelos, rimas infantís ou 

cancións) emitidos con ritmo discursivo 

lento, con apoio visual que axude á 

comprensión. 

Comprende a información esencial dun conto, 

rima ou canción moi breves e sinxelos emitidos 

lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e 

con apoios visuais que axuden á comprensión. 

CCL. CSC 

Reproduce comprensiblemente textos orais 

sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas, 

vocabulario dun tema) aprendidos a través de 

xogos.  

Comprender preguntas e informacións 

relativas á información persoal moi 

básica (nome, idade, gustos…), 

sinxelas, así como instrucións e 

peticións elementais. 

Comprende preguntas moi básicas sobre si 

mesmo/a (nome, idade, gustos…) e a 

información básica sobre outras persoas. CCL. 

CSC 

Pregunta e responde para dar/obter información 

en conversas moi sinxelas e elementais (nome, 

idade, cor favoritas ou gustos). CCL. CSC 

Comprender vocabulario moi elemental 

e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes que os 

ilustran con claridade. 

Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo 

sobre temas familiares acompañados de imaxes 

que os ilustran con claridade. CCL 

Participar de maneira simple e 

comprensible en conversas que 

requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi 

familiares.  

Participa de maneira simple e comprensible en 

conversas que requiran un intercambio directo 

de información en áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi familiares.  CCL 
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Construír, en papel ou en soporte 

electrónico, textos moi curtos e moi 

sinxelos, compostos de frases simples 

illadas, para falar de si mesmo, do seu 

ámbito máis inmediato e de aspectos 

da súa vida cotiá, en situacións moi 

familiares e predicibles. 

Completa formularios marcando opcións e 

completando datos ou outro tipo de información 

persoal (p. e. gustos, títulos de contos lidos, 

opinións, etc. CCL. CSC 

Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e 

a súa vida cotiá. CSC 

É capaz de construír textos narrativos sinxelos 

ou  frases moi sinxelas partindo de modelos 

e/ou de andamiaxe moi estruturados. CCL. CSC 

Utilizar estruturas sintácticas básicas 

(p.e. enlazar palabras ou grupos de 

palabras con conectores elementais 

como and, or). 

Diferenza saúdos de despedidas e o uso 

fórmulas de cortesía (Please, thank you, excuse 

me). CCL. CSC 

Utiliza estruturas sintácticas básicas (p.e. 

enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores elementais como and, or). CCL. CAA 

Coñecer e utilizar un repertorio limitado 

de léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos relacionados cos 

propios intereses, experiencias e 

necesidades 

Coñece e utiliza un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, experiencias 

e necesidades. CCL. CSC 

 
 

2.2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 4º de 

Educación Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar o sentido xeral, a información 

esencial e a maioría dos puntos principais en 

textos orais moi breves e sinxelos sobre 

temas relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e intereses en 

contextos cotiáns predicibles sempre que se 

conte con apoio visual e posibilidade de 

repetición ou confirmación. 

Comprende textos orais de carácter 

informativo e é capaz de extraer 

información global e algún dato concreto. 

CCL 
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Recoñecer os significados máis comúns 

asociados ás estruturas sintácticas básicas 

propias da comunicación oral (p. e. estrutura 

interrogativa para demandar información). 

Entende a información esencial en 

conversacións breves e sinxelas nas que 

participa, que traten sobre temas 

familiares como, por exemplo, un mesmo, 

a familia, a escola, animais domésticos, 

alimentos, a descrición dun obxecto, 

animal ou persoa, o tempo atmosférico. 

CCL. CSC 

Recoñecer un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas propias experiencias, 

necesidades e intereses, e utilizar as 

indicacións do contexto e da información 

contida no texto para adiviñar o significado 

de palabras que descoñecen. 

Recoñece un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e intereses, e 

utiliza as indicacións do contexto e da 

información contida no texto para adiviñar 

o significado de palabras que descoñece. 

CCL. CAA 

Coñecer e saber aplicar as estratexias 

básicas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos moi breves e 

sinxelos, utilizando, p. e., fórmulas e 

linguaxe prefabricada ou expresións 

memorizadas, ou apoiando con xestos o que 

se quere expresar. 

Fai presentacións breves e sinxelas, 

previamente preparadas e ensaiadas, 

sobre temas cotiáns ou do seu interese 

(presentarse e presentar outras persoas; 

dar información básica sobre si mesmo, a 

súa familia e a súa clase; indicar as 

principais actividades do seu día a día; 

describir brevemente e de xeito sinxelo o 

seu cuarto, o seu menú preferido, o 

aspecto exterior dun animal ou unha 

persoa; dicir o que lle gusta e non lle 

gusta) usando estruturas sinxelas. CCL. 

CSC 

Interactuar de xeito moi básico, utilizando 

técnicas moi simples, para iniciar, manter ou 

concluír unha breve conversación, 

cumprindo a función comunicativa principal 

do texto (p. e. un saúdo, unha felicitación, un 

intercambio de información). 

Responde axeitadamente en situacións 

de comunicación (saúdo, preguntas 

sinxelas sobre si mesmo, petición ou 

ofrecemento de obxectos, expresión do 

que lle gusta ou non, do lugar onde está 

situado algo, etc.). CCL. CSC 
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Participar de xeito moi simple e de xeito 

comprensible, aínda que sexan necesarias 

algunhas aclaracións, en conversacións moi 

breves con intercambio directo de 

información sobre temas moi familiares, 

utilizando expresións e frases sinxelas e de 

uso moi frecuente, fundamentalmente illadas 

aínda que nalgunhas en ocasións consiga 

conectalas de forma básica, sendo 

indispensable a paráfrase e a cooperación 

do interlocutor para manter a conversación. 

Participa en conversacións por medios 

técnicos que permitan ver a cara e xestos 

do interlocutor, nas que se establece 

contacto social (dar as grazas, saudar, 

despedirse, dirixirse a alguén, 

presentarse, interesarse polo estado de 

alguén, felicitar alguén), intercámbiase 

información persoal e sobre asuntos 

cotiáns, exprésanse sentimentos, etc. 

CCL. CSC 

Identificar o sentido xeral, as ideas principais 

e a maioría das informacións específicas en 

textos moi breves e sinxelos, con estruturas 

simples e léxico de uso moi frecuente, sobre 

temas moi familiares e cotiáns, sempre que 

se poida reler ou pedir aclaracións e cóntese 

con apoio visual e contextual. 

Comprende textos moi breves e sinxelos 

que traten sobre temas familiares como, 

por exemplo, un mesmo, a familia, a 

escola, o tempo libre, a descrición dun 

obxecto ou un lugar, etc. CCL. CSC 

Recoñecer os significados máis comúns 

asociados ás estruturas sintácticas básicas 

propias da comunicación escrita (p. e. 

estrutura interrogativa para demandar 

información). 

Recoñece os significados máis comúns 

asociados ás estruturas sintácticas 

básicas propias da comunicación escrita 

(p. e. estrutura interrogativa para 

demandar información). CCL. CAA 

Recoñecer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias, necesidades e intereses, e 

inferir do contexto e da información contida 

no texto os significados probables de 

palabras e expresións que se descoñecen. 

Recoñece un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias, necesidades e intereses, e 

inferir do contexto e da información 

contida no texto os significados probables 

de palabras e expresións que se 

descoñecen. CCL. CSC 

Coñecer e aplicar as estratexias básicas 

para producir textos escritos moi breves e 

sinxelos, p. e. copiando palabras e frases 

moi usuais para realizar as funcións 

comunicativas que se perseguen. 

Completa formularios marcando opcións 

e completando datos ou outro tipo de 

información persoal (gustos, información 

dun conto lido, etc.). CCL. CAA 
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Construír, en papel ou en soporte 

electrónico, textos moi curtos e moi sinxelos, 

compostos de frases simples illadas, 

utilizando con certa frecuencia a forma 

correcta das convencións ortográficas 

básicas e os principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, do seu ámbito máis 

inmediato e de aspectos da súa vida cotiá, 

en situacións moi familiares e predicibles. 

Constrúe textos narrativos sinxelos 

reproducindo estruturas e/ou andamiaxe 

previamente traballados e servíndose dun 

modelo. CCL. CAA 

Coñecer e utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados cos propios 

intereses, experiencias e necesidades. 

Escribe, baseándose nun modelo, textos 

breves de carácter informativo sobre 

temas tratados oralmente en clase con 

preparación do vocabulario e expresións 

básicas. CCL. CAA 

 
 
 

2.3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 5º de 

Educación Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender a idea global e a información 

máis importante en textos orais moi breves, 

con estruturas simples e coñecidas cun 

léxico de uso moi frecuente e conectados 

cos propios intereses e coas propias 

experiencias do alumnado. 

Comprende o sentido global e a 

información máis importante de textos 

orais, con estruturas coñecidas e léxico de 

uso cotiá adecuados á súa idade. CCL. 

CAA 

Participar de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de comunicación que 

requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade 

inmediata ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando as 

convencións propias do proceso 

comunicativo. 

Escoita atentamente en interaccións orais, 

sen interromper. CCL. CD 

Amosa interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. CCL. CSC. CD 

Pregunta e responde para dar/obter 

información en interaccións cotiás 

habituais. CCL. CSC. CD 
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Identificar o tema e comprender o sentido 

xeral e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente traballados 

de forma oral e cun léxico cotián de interese 

para o alumnado e que conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

Recorda as ideas principais dun texto 

escoitado e fai un resumo breve sobre o 

mesmo ou é quen de contestar preguntas 

acerca del. CCL. CAA 

Elaborar textos sinxelos propios, compostos 

de frases simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as convencións 

ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de aspectos da 

súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles. 

Elabora textos sinxelos en soporte papel 

ou dixital, seguindo o modelo traballado e 

relacionados con temas e con léxico da 

súa vida cotiá ou temas traballados 

previamente.  CCL. CD. CAA 

Obter e dar información persoal máis 

detallada, aparencia física… en situacións 

comunicativas habituais. 

Pregunta e responde de xeito comprensible 

en actividades de aprendizaxe en distintos 

contextos. CCL. CSC 

Describirse fisicamente, achegando 

información complementaria, a si mesmo/a 

ou a outra persoa. 

Describe con detalle o seu aspecto físico, 

gustos, afeccións… de si mesmo/a e 

doutra persoa. CCL. CSC 

Usar ferramentas informáticas para 

completar actividades preelaboradas polo 

mestre, realizar sinxelas presentacións e 

transmitir información. 

Usa ferramentas informáticas para 

completar actividades preelaboradas polo 

mestre, realizar sinxelas presentacións e 

transmitir información. CCL. CD 

Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva 

dificultade (p. e. enlazar frases sinxelas con 

conectores (and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

Estrutura adecuadamente os elementos 

das oracións, mantén a concordancia de 

número e persoa, e usa correctamente os 

nexos básicos. CCL. CAA 

Recoñecer un repertorio limitado de léxico 

de alta frecuencia relativo a situacións cotiás 

e temas habituais e concretos relacionados 

coas súas experiencias. 

Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario necesario para participar en 

interaccións, ler textos próximos á súa 

idade e escribir con léxico traballado 

previamente. CCL. 
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2.4. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 6º de 

Educación Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender a idea global e a información 

máis importante en textos orais moi breves, 

con estruturas simples e coñecidas cun 

léxico de uso moi frecuente e conectados 

cos propios intereses e coas propias 

experiencias do alumnado. 

Comprende o sentido global e a 

información máis importante de textos 

orais, con estruturas coñecidas e léxico de 

uso frecuente adecuados á súa idade. 

CCL. 

Entende a información esencial en 

conversas breves e sinxelas nas que 

participa, que traten sobre temas familiares 

como, por exemplo, un mesmo, a familia, a 

escola, o tempo libre, a descrición dun 

obxecto ou un lugar. CCL. CSC 

Participar de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de comunicación que 

requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade 

inmediata ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando as 

convencións propias do proceso 

comunicativo. 

Escoita atentamente en interaccións orais, 

sen interromper. CCL. CD  

Amosa interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. CCL. CSC. CD 

Pregunta e responde para dar/obter 

información en interaccións cotiás 

habituais. CCL. CSC. CD 

Identificar o tema e comprender o sentido 

xeral e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente traballados 

de forma oral e cun léxico cotián de interese 

para o alumnado e que conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

Recorda as ideas principais dun texto 

escoitado e fai un resumo breve ou é quen 

de contestar preguntas acerca del. CCL. 

CAA 

Comprende o esencial de historias breves 

e ben estruturadas e identifica os e as 

personaxes principais, a condición de que 

a imaxe e a acción conduzan gran parte do 

argumento (lecturas adaptadas, cómics 

etc.). CCL. CAA 

Elaborar textos sinxelos propios, compostos 

de frases simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as convencións 

ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de aspectos da 

súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles. 

Elabora textos sinxelos en soporte papel 

ou dixital, seguindo o modelo traballado e 

relacionados con temas e con léxico da 

súa vida cotiá ou temas traballados 

previamente. CCL. CAA. CD 

Obter e dar información persoal máis 

detallada, aparencia física… en situacións 

comunicativas habituais. 

Pregunta e responde de xeito comprensible 

en actividades de aprendizaxe en distintos 

contextos. CCL. 
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Describirse fisicamente, achegando 

información complementaria, a si mesmo/a 

ou a outra persoa. 

Describe con detalle o seu aspecto físico, 

gustos, afeccións… de si mesmo/a e 

doutra persoa. CCL. 

Usar ferramentas informáticas para 

completar actividades preelaboradas polo 

mestre, realizar sinxelas presentacións e 

transmitir información. 

Usa ferramentas informáticas para 

completar actividades preelaboradas polo 

mestre, realizar sinxelas presentacións e 

transmitir información. CCL. CD 

Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva 

dificultade (p. e. enlazar frases sinxelas con 

conectores (and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

Estrutura adecuadamente os elementos 

das oracións, mantén a concordancia de 

número e persoa, e usa correctamente os 

nexos básicos. CCL. CAA 

Recoñecer un repertorio limitado de léxico 

de alta frecuencia relativo a situacións cotiás 

e temas habituais e concretos relacionados 

coas súas experiencias. 

Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario necesario para participar en 

interaccións, ler textos próximos á súa 

idade e escribir con léxico traballado 

previamente. CCL. 

Interactuar de maneira moi básica, utilizando 

técnicas moi simples, para iniciar, manter ou 

concluír unha breve conversa. 

Interactúa de maneira moi básica, 

utilizando técnicas moi simples, para 

iniciar, manter ou concluír unha breve 

conversa. CCL. CSC 

Coñecer e aplicar as estratexias básicas 

para producir textos escritos moi breves e 

sinxelos, p. e. copiando palabras e frases 

moi usuais para realizar as funcións 

comunicativas que se perseguen. 

Escribe correspondencia persoal breve e 

simple (mensaxes, notas, postais, correos 

ou chats) na que dá as grazas, felicita a 

alguén, dá instrucións, ou fala de si 

mesmo/a e da súa contorna inmediata 

(familia, amigos e amigas, afeccións, 

actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai 

preguntas relativas a estes temas. CCL. 

CAA. CD 

 

 

3. Avaliación e cualificación de 3º, 4º, 5º e 6º de E. primaria 

Avaliación 

Procedementos: Recolleranse as tarefas que realice o alumnado para a 

súa corrección e valoración seguindo os criterios establecidos neste 

documento e atendendo ao seguinte: 

• - Valoración das tarefas enviadas por cada alumno. 

• - Limpeza, claridade e coherencia no traballo. 

• - Implicación e interese no traballo. 



158 
 

 

Instrumentos: Recolleranse as tarefas que o alumnado faga chegar 

mediante email, aulas virtuais como liveworksheets e o entorno EVA E-

Dixgal (no caso de 5º e 6º de primaria). Poderán usarse outros medios 

para facilitarlle ao alumnado a entrega das tarefas. 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en 

conxunto as avaliacións de todo o curso. Terá en conta os dous 

primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se 

desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao 

alumnado. 

Alumnado que 

teña suspensa 

esta área  

Criterios de avaliación: Seguiranse os criterios de avaliación expostos no 

apartado 2, considerando só a revisión e reforzo dos contidos, criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe referidos ás dúas primeiras 

avaliacións. 

Criterios de cualificación:   O traballo do terceiro trimestre servirá para 

recuperar as avaliacións pendentes. As primeira e/ou a segunda 

avaliación poderán recuperarse co traballo e as probas que se realicen 

durante o terceiro trimestre. O alumnado suspenso deberá demostrar 

mediante o traballo que faga chegar ao mestre que acada os criterios 

mínimos para superar a área de lingua inglesa. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Recolleranse as tarefas 

que o alumnado faga chegar mediante email, aulas virtuais como 

liveworksheets e o entorno EVA E-Dixgal (no caso de 5º e 6º de 

primaria). Poderán usarse outros medios para facilitarlle ao alumnado a 

entrega das tarefas. 

4. Avaliación e cualificación de 3º, 4º, 5º e 6º de E. primaria 

Avaliación 

Procedementos: Recolleranse as tarefas que realice o alumnado para a 

súa corrección e valoración seguindo os criterios establecidos neste 

documento e atendendo ao seguinte: 

• - Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

• - Limpeza, claridade e coherencia no traballo. 

• - Implicación e interese no traballo. 

Instrumentos: Recolleranse as tarefas que o alumnado faga chegar 

mediante e-mail, aulas virtuais como liveworksheets e o entorno EVA E-

Dixgal (no caso de 5º e 6º de primaria). Poderán usarse outros medios 

para facilitarlle ao alumnado a entrega das tarefas. 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en 

conxunto as avaliacións de todo o curso. Terá en conta os dous 
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5. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Informarse ao alumnado e ás súas familias por abalarMóbil e 

mediante a páxina web do centro educativo.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se 

desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao 

alumnado. 

Alumnado que 

teña suspensa 

esta área  

Criterios de avaliación: Seguiranse os criterios de avaliación expostos no 

apartado 2, considerando só a revisión e reforzo dos contidos, criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe referidos ás dúas primeiras 

avaliacións. 

Criterios de cualificación:   O traballo do terceiro trimestre servirá para 

recuperar as avaliacións pendentes. As primeira e/ou a segunda 

avaliación poderán recuperarse co traballo e as probas que se realicen 

durante o terceiro trimestre. O alumnado suspenso deberá demostrar 

mediante o traballo que faga chegar ao mestre que acada os criterios 

mínimos para superar a área de lingua inglesa. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Recolleranse as tarefas 

que o alumnado faga chegar mediante e-mail, aulas virtuais como 

liveworksheets e o entorno EVA E-Dixgal (no caso de 5º e 6º de 

primaria). Poderán usarse outros medios para facilitarlle ao alumnado a 

entrega das tarefas. 
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ARTS & CRAFTS 
 

ARTS & CRAFTS 1º de Educación Primaria 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

Clave 

  B1.1.Amosar respecto 

pola área e polos diferentes 

tipos de expresión plástica.  

 EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes tipos 

de expresión plástica. 

CCEC 

CSC 

  B1.2.Valorar a limpeza, os 

materiaise a orde na 

realización dunha tarefa 

plástica e o seu produto 

final.  

 EP1.2.1. Valora a importancia da limpeza, do 

coidado do material e da orde para alcanzar o 

resultado final proposto.  

CCEC 

CSC 

 B2.1.Probar en producións 

propias as posibilidades 

que adoptan as formas, 

texturas e cores.  

 EPB2.1.1. Manexa e emprega as diferentes 

texturas naturais e artificiais.  

 EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de liña e 

experimenta con elas para completar debuxos.  

EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais e 

experimenta con eles para crear a posteriori obras 

plásticas.  

CCEC 

 

 

CCEC 

CSIEE 

 

CCEC 

CAA 

   B2.2.Realizar 

composicións plásticas que 

representen o mundo 

imaxinario, afectivo e 

social.  

 EPB2.2.1. Produce e identifica obras sinxelas 

usando formas xeométricas básicas.  

EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e outros 

obxectos empregando as ferramentas e as 

técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar 

pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.).  

EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda da 

cuadrícula, identificando e recoñecendo os 

tamaños.  

 EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes des- pois 

dunha presentación audiovisual.  

CCEC 

CAA 

 

 

CCEC 

CSIEE 

 

CCEC 

 

CCEC 

CAA 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

- Avaliarase por tarefas nas que se traballarán varios estándares 

simultaneamente 

Instrumentos: 

- Videos explicativos proporcionados pola mestra 

- Traballos elaborados con material propocionado polo neno/a 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A evaluación será continua, tendo en conta o desenvolvemento 

progresivo do alumno en función do grado de participación e o esforzo 

amosado. 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 Avaliarase por competencias, tendo en conta  procedementos e 

actitudes. 

Criterios de cualificación: 

Os que suspenderon algunha avaliación, aprobarán a terceira 

entregando traballo e mostrando unha actitude positiva 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Observación directa: participación 

- Revisión de tarefas: seguimento do traballo realizado 

- Actitudes: Interese pola lingua e cultura inglesa 

 

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades - Vídeos explicativos 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

- Presentación das instrucciones por medio do blog do 

colexio 

- Resposta a través do correo e plataformas educativas 

- Seguimento do traballo realizado por parte do alumnado 

Materiais e recursos  Materiais: Ordenador, Materiais: papel, cartón, pinturas, globos,... 

Recursos: Internet 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 

informar ao alumnado: Web do colexio, Correo, Abalar, Teléfono 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ARTS & CRAFTS 2º de Educación Primaria 

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

Clave 

  B1.1. Identificar as diferentes 

materiais e formas de expresión 

plástica 

 EPB1.1.1.  Identifica as calidades e as 

características dos materiais 

CCEC 

CCL 

  B1.3. Identificar as formas 

básicas e diferentes tonalidades 

e texturas 

 EP1.3.1. Realiza debuxos e colorea con 

diferentes tonalidades 

EPB1.3.2. Manexa en producións propias as 

posibilidades que adoptan as diferentes 

formas, cores e texturas 

EPB1.4.1. Identifica diferentes formas de 

representación do espazo 

CCL 

CCEC 

 

CCEC 

 

CCL 

CCEC 

B1.5. Manexar as actividades 

plásticas utilizando coa 

correspondente destreza 

diferentes ferramentas (recortar, 

pegar, encher, pegamentos, etc.) 

EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o 

pegado, o pintado etc. 

CCEC 

CAA 

  B2.1 Representar de forma 

persoal ideas, accións e 

situacións valéndose dos 

elementos que configuran a 

linguaxe visual 

 EPB2.1.1.  Manexa en producións propias 

as posibilidades que adoptan as cores 

 CCEC 

CAA 

 

B2.2. Identificar o entorno 

próximo e o imaxinario, 

explicándoo con linguaxe 

plástica adecuada ás súas 

características 

EPB2.2.1. Utiliza o punto, a liña e o plano ao 

representar o entorno próximo e o imaxinario 

EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas 

que representan o mundo imaxinario, 

afectivo e social 

CCEC 

 

CCEC 

CSC 

B2.3. Realizar composicións 

bidimensionais e tridimensionais 

segundo un desexo de 

expresión, coas técnicas 

aprendidas 

EPB2.3.1. Practica con precisión o recorte e 

o encartado para crear obras bidimensionais 

e tridimensionais 

EP2.3.2.  Utiliza a técnica de colaxe para 

realizar unha obra persoal con limpeza e 

precisión 

CCEC 

CAA 

 

CCEC 

CAA 

 



163 
 

B2.4. Utilizar nas súas 

representacións distintos tipos 

de liñas (curva, quebrada, recta 

etc) e formas xeométricas 

EP2.4.1. Utiliza liñas e formas xeométricas 

nos debuxos 

EP2.4.3. Manexa a cuadrícula para respectar 

as proporcións das formas 

CCEC 

CAA 

CCEC 

CAA 

B2.5. Recoñecer as partes 

principais da figura humana 

EP2.5.1. Debuxa a figura humana e 

diferencia as principais partes 

CCEC 

CMCCT 

B2.6. Recoñecer, diferenciar e 

utilizar a expresividade de 

diversos materiais e soportes 

audiovisuais 

EP2.6.1. Elabora e representa imaxes 

despois dunha presentación audiovisual 

EP2.6.2. Deseña sinxelas creacións 

plásticas despois de recoller información por 

medios audiovisuais 

CCEC 

 

 

CCEC 

CD 

 
 

2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

- Avaliarase por tarefas nas que se traballarán varios estándares 

simultaneamente 

Instrumentos: 

- Videos explicativos proporcionados pola mestra 

- Traballos elaborados con material propocionado polo neno/a 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 A evaluación será continua, tendo en conta o desenvolvemento 

progresivo do alumno ou alumna en función do grado de 

participación e o esforzo amosado. 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 Avaliarase por competencias, tendo en conta  procedementos e 

actitudes. 

Criterios de cualificación: 

Os que suspenderon algunha avaliación, aprobarán a terceira 

entregando traballo e mostrando unha actitude positiva 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Observación directa: participación 

- Revisión de tarefas: seguimento do traballo realizado 

- Actitudes: Interese pola lingua e cultura inglesa 

 
 
 
 
 



164 
 

 

3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades - Vídeos explicativos 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

- Presentación das instrucciones por medio do blog do 

colexio 

- Resposta a través do correo e plataformas educativas 

- Seguimento do traballo realizado por parte do alumnado. 

Materiais e 

recursos 

 Materiais: 

- Ordenador 

-  Materiais: papel, cartón, pinturas, globos,... 

Recursos 

- Internet 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 

informar ao alumnado. 

- Web do colexio 

- Correo 

- Abalar 

- Teléfono 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ARTS & CRAFTS 5º e 6º de Educación Primaria 

 
1. Introdución e xustificación. 

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro 

trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia, este documento pretende revisar o currículo e as programación da área de lingua 

estranxeira inglés na etapa de Educación Primaria 

Durante o terceiro trimestre continuarase coa atención educativa ao alumnado, 

desenvolvendo actividades que lles permitan aos alumnos e alumnas manterse 

incorporados á aprendizaxe continua e suscitar o seu interese por aprender, de modo non 

presencial ou, de ser o caso, presencial, en función das recomendacións que diten as 

autoridades sanitarias. Ditas actividades estarán adaptadas á idade e características do 

alumnado, así como á situación excepcional que están a vivir. 

Desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu 

alumnado. 

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.  

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles 

nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a 

adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar 

o seu itinerario formativo. 

A avaliación terá un carácter flexible, tendo presente a situación concreta de cada alumno 

ou alumna (situación familiar, recursos dispoñibles...). As tarefas realizadas durante este 

trimestre, terán un carácter diagnóstico, permitindo valorar os contidos que temos que 

reforzar de cara ao vindeiro  curso para cada alumno ou alumna. 

A continuación expóñense os estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindible, a metodoloxía e actividades tipo que se levarán a cabo durante este 

trimestre e o procedemento para a avaliación e cualificación do mesmo. 
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2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

2.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 5º de 

Educación Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Aprender acerca das obras de arte que 

compoñen o noso patrimonio cultural e 

respectalas. 

Observa, recoñece e respecta a labor artística 

de diferentes artistas. 

Analizar e interpretar obras de arte de 

modo que poidan crear obras artísticas 

novas  baseadas en coñecementos  xa 

adquiridos. 

Analiza e interpreta as obras de arte de modo 

que poida crear obras artísticas novas  

baseadas nos coñecementos  xa adquiridos. 

Valorar a limpeza, a variedade de 

materiais e a orde na realización dunha 

tarefa plástica e o seu produto final. 

Valora a importancia da limpeza, do coidado 

do material e da orde para alcanzar o 

resultado final proposto. 

Probar en producións propias as 

posibilidades que adoptan as formas, 

texturas e cores 

Manexa e emprega diferentes texturas, 

formas e cores. 

Emprega diferentes tipos de liña e 

experimenta con eles para crear obras 

plásticas. 

Realizar composicións plásticas que 

representen o mundo imaxinario, afectivo 

e social. 

Elabora portadas, colaxes e outros obxectos 

empregando distintas ferramentas e técnicas. 

Seguir instrucións para realizar unha obra 

plástica ou manualidade. 

Segue instrucións provistas nun vídeo ou 

texto escrito acompañado de imaxes para 

realizar unha obra plástica ou manualidade. 

Utilizar materiais de reciclaxe para as 

súas manualidades. 

Elabora unha manualidade usando materiais 

de reciclaxe. 

Facer un mosaico, seguindo os pasos 

básicos do proceso creativo. 

Elabora un mosaico usando distintos materiais 

para crear teselas e pegalas xuntas. 

Consolidar o seus coñecementos das 

naturezas mortas. 

Utiliza tonalidades máis caras e máis escuras 

e sombras para pintar unha natureza morta de 

xeito eficaz. 

Observar como se recrea o espazo a base 

de luz e sombras. 

Facer un portacandeas que cree sombras de 

colores. 

 

2.2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 6º de 

Educación Primaria 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Aprender acerca das obras de arte 

que compoñen o noso patrimonio 

cultural e respectalas. 

Observa, recoñece e respecta a labor artística de 

diferentes artistas. 
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Analizar e interpretar obras de arte de 

modo que poidan crear obras 

artísticas novas  baseadas en 

coñecementos xa adquiridos. 

Analiza e interpreta as obras de arte de modo que 

poida crear obras artísticas novas  baseadas nos 

coñecementos  xa adquiridos. 

Valorar a limpeza, a variedade de 

materiais e a orde na realización 

dunha tarefa plástica e o seu produto 

final. 

Valora a importancia da limpeza, do coidado do 

material e da orde para alcanzar o resultado final 

proposto. 

Probar en producións propias as 

posibilidades que adoptan as formas, 

texturas e cores 

Manexa e emprega diferentes texturas, formas e 

cores. 

Emprega diferentes tipos de liña e experimenta 

con eles para crear obras plásticas. 

Realizar composicións plásticas que 

representen o mundo imaxinario, 

afectivo e social. 

Elabora portadas, colaxes e outros obxectos 

empregando distintas ferramentas e técnicas. 

Seguir instrucións para realizar unha 

obra plástica ou manualidade. 

Segue instrucións provistas nun vídeo ou texto 

escrito acompañado de imaxes para realizar unha 

obra plástica ou manualidade. 

Utilizar materiais de reciclaxe para as 

súas manualidades. 

Elabora unha manualidade usando materiais de 

reciclaxe. 

Facer un mosaico, seguindo os pasos 

básicos do proceso creativo. 

Elabora un mosaico usando distintos materiais 

para crear teselas e pegalas xuntas. 

Utilizar as fotografías e ilustracións 

nunha obra artística. 

Elabora unha obra plástica combinando debuxo e 

fotografía. 

Practicar a pintura a base de puntos 

para mostrar volume e os cambios de 

luz. 

Realizar un esbozo dunha paisaxe e pintalo 

utilizando puntos para mostrar a luz e as 

sombras. 

 

3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Recolleranse as tarefas que realice o alumnado para a 

súa corrección e valoración seguindo os criterios establecidos neste 

documento. Terase en conta o seguinte: 

- Valoración das tarefas enviadas por cada alumno ou alumna. 

- Limpeza, claridade e coherencia no traballo. 

- Implicación e interese no traballo. 

Instrumentos: Recolleranse as fotos ou escaneos das creacións que o 

alumnado faga chegar mediante e-mail. Poderán usarse outros medios 

para facilitarlle ao alumnado a entrega das tarefas. 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en 

conxunto as avaliacións de todo o curso. Terá en conta os dous 

primeiros trimestres así como as actividades que se desenvolvan 

durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado. 
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Alumnado que 

teña suspensa 

esta área 

Non hai ningún alumno ou alumna que teña esta área suspensa. 

 

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

 e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Envíase unha proposta de traballo semanal na que o alumnado teña 

que seguir unhas instrucións para elaborar unha obra plástica ou 

manualidade. Estas instrucións poden facerse chegar mediante un 

vídeo explicativo ou un texto acompañado de imaxes e/ou exemplos.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

A programación das tarefas e actividades súbese ao blog de inglés 

en forma de entradas. Pódese acceder ás actividades programadas 

por día en http://woebeluso.blogspot.com/.  

Este blog, como outros dos que se usan no centro están accesibles 

dende a páxina web do centro 

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

Ao alumnado sen conectividade fánselle chegar as tarefas por outros 

medios concertados con cada familia. 

Materiais e 

recursos 

 Ordenador ou tablet, papel, lapis, cores, materiais de reciclaxe, etc. 

A comunicación coas familias realízase por AbalarMóbil. Envíanse 

instrucións detalladas de onde atopar as tarefas e actividades 

programadas. Ademais, facilitouse un correo electrónico para que 

aquelas familias que non dispoñen deste servizo de mensaxería 

poidan contactar co mestre se tivesen dúbidas ou precisasen algunha 

aclaración. 

Tamén se contempla o contacto telefónico coas familias que non 

dispoñan ou reciban mensaxes a través dos medios anteriores. 

 

 

 

 

5. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Informarse ao alumnado e ás súas familias por abalarMóbil e 

mediante a páxina web do centro educativo.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

http://woebeluso.blogspot.com/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmontemogos/

