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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

DA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS. 

1. Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. 

2. Explica o impacto e as consecuencias negativas que a acción humana 

ten sobre o medio máis próximo. 

3.  Localiza nun mapa os principais elementos da paisaxe: unidades de 

relevo e ríos máis importantes da comunidade autónoma. 

4. Describe a estrutura básica da organización social, política e territorial da 

contorna próxima. 

5. Recoñece, partindo da realidade galega, a diversidade cultural, social, 

política e lingüística nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento 

persoal. 

6. Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e 

identifica as distintas etapas da historia, situándoas tamén no contexto 

autonómico. 

7. Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos participando 

así tanto nas actividades individuais como grupais, valorando o esforzo e 

o traballo cooperativo. 

Todas as competencias clave son importantes para o desenvolvemento destes 

estándares, aínda que terán especial relevancia as competencias dixital, a de 

aprender a aprender, a lingüística e a competencia social e cívica. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

DA ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS. 

1. Observa, identifica e recoñece as características básicas de animais e 

plantas do seu contorno e clasifícaos con criterio científico. 

2. Explica os cambios de estado da auga en fenómenos naturais e 

situacións da vida cotiá. 

3. Identifica e prepara algunhas mesturas de uso cotiá. 

4. Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus usos e a súa intervención 

na vida cotiá. 



5. Coñece e emprega obxectos, aparellos e máquinas sinxelas de uso 

cotián analizando o seu funcionamento. 

6. Busca, selecciona e organiza a información importante obtendo 

conclusións e presentando os traballos (tanto individuais como grupais) 

en diferentes soportes e comunicándoos oralmente. 

 

Todas as competencias clave son importantes para o desenvolvemento destes 

estándares, aínda que terán especial relevancia as competencias dixital, a de 

aprender a aprender, a lingüística e a competencia matemática e competencias 

básicas en ciencias e tecnoloxía. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

DA ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

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

(naturais, fraccións e decimais ata a milésima), utilizando razoamentos 

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

cifras. 

2. Realiza operacións con números decimais e descomponos atendendo 

ao valor posicional das súas cifras. 

3. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

4. Identifica as unidades do sistema métrico decimal, e compara e ordena 

medidas dunha mesma magnitude. 

5. Coñece e utiliza as unidades de medida de tempo e as súas relacións e 

sabe ler tanto reloxos analóxicos coma dixitais. 

6. Realiza equivalencias e transformacións entre horas minutos e segundos 

e resolve problemas da vida diaria utilizando medidas temporais. 

7. Diferencia entre círculo e circunferencia. 

8. Clasifica polígonos atendendo aos seus lados. 

9. Recoñece e identifica: poliedros, prismas, pirámides, e os seus 

elementos básicos: vértices, caras e arestas. 

 



Todas as competencias clave son importantes para o desenvolvemento destes 

estándares, aínda que terán especial relevancia as competencias dixital, a de 

aprender a aprender, a lingüística e a competencia matemática e competencias 

básicas en ciencias e tecnoloxía. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

DA ÁREA DE LENGUA CASTELLANA. 

1. Lee en voz alta diferentes tipos de texto apropiados a su edad con 

velocidad, fluidez y entonación adecuada.  

2. Entiende el mensaje de manera global e identifica las ideas principales y 

secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto. 

3. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida 

cotidiana: descripciones, invitaciones, correos electrónicos, etc, imitando 

textos modelo. 

4. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de 

acentuación y ortográficas y pone interés y se esfuerza por escribir 

correctamente. 

5. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en 

la lengua.  

6. Conoce y usa aumentativos y diminutivos, sinónimos y antónimos, 

palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos, extranjerismos y 

neologismos, gentilicios, frases hechas, siglas y abreviaturas. 

7.  Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar 

notas, elaborar esquemas y mapas conceptuales 

8. Reconoce y valora la variedad lingüística de España. 

 

Todas as competencias clave son importantes para o desenvolvemento destes 

estándares, aínda que terán especial relevancia as competencias lingüística, a 



de aprender a aprender, a de conciencia e expresións culturais e a de sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

DA ÁREA DE LINGUA GALEGA. 

1. Amosa un discurso oral claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e 

propia da lingua galega. 

2. Elabora textos sinxelos propios e utiliza a expresividade corporal para 

reforzar o sentido das súas producións orais. 

3. Identifica as ideas principais dun texto (narrativo, descritivo, expositivo) 

adecuado a súa idade. 

4. Le textos sen dificultade e coa entoación adecuada. 

5. Aplica de forma xeral os signos de puntuación e as normas ortográficas 

básicas. 

6. Coñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua. 

7. Elabora diferentes tipos de texto seguindo un guión establecido. 

8. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

Todas as competencias clave son importantes para o desenvolvemento destes 

estándares, aínda que terán especial relevancia as competencias lingüística, a 

de aprender a aprender, a de conciencia e expresións culturais e a de sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

DA ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS. 

1. Practica as estratexias de axuda entre iguais. 

2. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo. 

3. Reflexiona e expón os seus sentimentos e preocupacións, de maneira 

oral ou escrita, ante a situación extraordinaria que estamos a vivir. 

4. Dálle importancia ás pequenas “cousas” que nos fan felices e aprende a 

valorar o realmente importante, respectando a opinión dos demais. 

As competencias clave máis importantes para o desenvolvemento destes 

estándares son: a competencia lingüística e a social e cidadá. 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

Antes da declaración do Estado le Alarma, realizada o 14 de marzo do 2020 a 

consecuencia da pandemia a nivel mundial COVID-19, a metodoloxía 

empregada nas distintas áreas, era unha metodoloxía activa, participativa, con 

actividades moi diversas e diferentes maneiras de traballar (individualmente, 

por parellas e en grupo).  

Despois do estado de alarma, quixen que esta situación influíra o menos 

posible na metodoloxía que estaba a levar a cabo. Para iso, a parte dos 

correos nos que se lles indica ao alumnado as tarefas a facer e calquera 

consulta que este ou as familias me queiran realizar, tamén dispoñen do blog 

de aula, no que apoio con vídeos e exercicios  todos os contidos novos e os xa 

dados. E, ademais, a mediados do mes de abril, nos conectamos por vídeo 

chamada dúas veces por semana para repasar, resolver dúbidas, avanzar 

nalgún tema e falar do seu estado de ánimo ante esta nova situación. 

Polo que, desta maneira, poden  seguir realizando actividades tanto de maneira 

individual como en pequeno grupo ou parellas. Evidentemente non poden estar 

xuntos para realizar as tarefas grupais ou por parellas, pero coas vídeo 

chamadas vanse organizando bastante ben. 



 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Nesta avaliación, e despois de repasar o xa dado, avanzarei nos contidos que 

creo necesarios e que veñen reflectidos nos Estándares de aprendizaxe. Para 

a súa avaliación, realizarei algunha proba escrita, e o resto serán traballos 

tanto individuais como por parellas ou pequeno grupo, que me terán que 

entregar mandándomos por correo e expoñendo oralmente a través das vídeo 

chamadas. Evidentemente estes traballos e probas o único que farán será 

aumentar en un ou dos puntos a nota media, que será a que obtiveron na 

segunda avaliación. 

Na segunda avaliación hai dous alumnos que non conseguiron acadar todos os 

contidos polo que se lles fará un plan de reforzo e recuperación que consistirá 

na entrega dun traballo sobre aqueles contidos non acadados. 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Calquera información relevante con respecto aos contidos, metodoloxía e 

criterios de avaliación, serán informadas ás familias e o alumnado ben a través 

do correo electrónico ou a través das vídeo chamadas, que tamén as estou 

utilizando ás veces para facer “titorías” coas familias que así mo requiren. 

 

 

 

 

 

 

 

 


