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1. Criterios xerais para a avaliación do alumnado 

1.1. Criterios 
para o 
tratamento de 
materias 
pendentes 

 

 

1.2. Criterios 
para o 
alumnado de 
PMAR 

 

 

1.3. Criterios 
de promoción 
do alumnado 
de curso/etapa 
 
 

1.3.1 Criterios de promoción 2º, 4º e 6º EP 
 
Criterios de promoción 1º ciclo: 
ANEXO1.  
Criterios de promoción 2º ciclo: 
ANEXO2.   
Criterios de promoción 3º ciclo: 

  ANEXO3.   
 

- Considérase que o alumnado que acade ou supere o 

85% dos criterios de promoción en cada materia ten o 

grao de adquisición das competencias necesario para 

promocionar. 

- A promoción será acordada polo equipo avaliador 

valorando as perspectivas de éxito no curso seguinte e 

o benestar emocional do alumno/a. De todos modos 

preverase a non promoción con máis de tres materias 

suspensas procurando que as tres suspensas non 

sexan Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas. 

 

1.3.2 Criterios para a toma de decisión 
- Xeito colexiado 
- Tendo en conta criterios de promoción establecidos 
- Consideración da información e o criterio do profesorado 

titor. 

1.3.3 Promoción automática 
 
1º, 3º e 5º EP. 



 

 

 

 

1.4. Criterios 
de 
Titulación 

 

 

1.5. Criterios 
obtención do 
título de ESO 
para 
alumnado de 
FPB 
 

 

2. Criterios do outorgamento de  mencións honoríficas (primaria) e 
matriculas de honra (ESO/BAC) 

 

2.1. Criterios 
xerais  

 

 

 
Haberá, de ser o caso, 3 mencións honoríficas, como 
máximo, en cada grupo. 

3. Criterios xerais na modificación das programacións didácticas do 
curso 2021/2022 

3.1. Especificar o procedemento para seguimento da recuperación das 
materias/ámbitos pendentes. 

 
 
Se un alumno/a promociona de curso con algunha materia pendente, terase en 

conta o informe sobre o grado de adquisición das competencias do 
alumno/a, feito polo seu titor/a do curso anterior, no que se reflexan as 
medidas de reforzo que se deberían de contemplan no ciclo seguinte, se 
seguirá un procedemento acorde coas necesidades do alumno/a para 
recuperar as aprendizaxes que non puidera alcanzar no curso anterior. 

 
 

3.2. Especificar os criterios xerais nas actividades de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación e titoría para o período comprendido entre a 
3º avaliación e avaliación final na ESO. 

 
 



 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

3.3. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación probas 
extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría para o período comprendido entre a avaliación 
final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC. 

 
 

3.4. Especificar os criterios xerais nas actividades de preparación probas 
extraordinarias e e avaliación de acceso á universidade  para o 
período comprendido entre a avaliación final ordinaria e remate do 
período lectivo en 2º BAC.   

 

3.5. Especificar o protocolo para a elaboración do Informe avaliación 
individualizado que debe servir de base para o deseño das 
correspondentes actividades de recuperación para o alumnado con 
materias/ámbitos con partes sen superar na etapa da ESO. 

 

3.6. Indicar o modelo a utilizar por todo o profesorado para a modificación 
das programacións didácticas (o remitido pola I.E. ou outro modelo, 
de ser o caso) 

 

4. Aprobación e publicidade 

4.1. Aprobación  

 
Aprobación por unanimidade no claustro do día 5 de abril 
de 2022. 

 

4.2. Publicidade  

 
Publicarase na páxina web do centro e informarase ás 
familias a última quincena do mes de abril 
 



 
 
 

ANEXOS 



ANEXO 1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 2º PRIMARIA 

 

LINGUA CASTELÁ 

1. Comprende o sentido global dos textos orais identificando a información máis relevante. 

2. Responde oralmente e por escrito a preguntas sobre o sentido global de textos escritos, identificando personaxes e 
explicando o argumento. 

3. Relaciona as ideas expresadas en textos orais coas propias ideas e experiencias. 

4. Expresa oralmente, tanto situacións reais como imaxinarias, con vocabulario axeitado, pronunciación correcta e orde nas 
ideas. 

5. Exprésase por escrito respectando as normas elementais de produción textual: caligrafía, grafías adecuadas, signos de 
puntuación correspondentes e a fragmentación de palabras na oración. 

6. Presenta os escritos de forma clara, ordenada e limpa. 

7. Respecta certa organización temporal espacial e lóxica na confección de textos propios: ao principio, despois, ao final. 

8. Utiliza de forma habitual os libros como medio de diversión e gozo, dentro e fóra da aula. 

9. Transforma oracións afirmativas en negativas, recoñece e produce frases interrogativas e exclamativas. 

10. Ordena frases e secuencias desordenadas. 

11. Le textos coa articulación, o ritmo, a fluidez, a expresividade e a seguridade necesarios. 

12. Realiza ditados facendo uso preciso da ortografía  e caligrafía axeitada. 



LINGUA GALEGA 

1. Comprende o sentido global dos textos orais. 

2. Responde oralmente e por escrito a preguntas sobre o sentido global de textos escritos. 

3. Exprésase de forma oral e escrita respectando as normas elementais de produción tanto oral como textual. 

4. Presenta os escritos de forma clara, ordenada e limpa. 

5. Respecta certa organización temporal espacial e lóxica na confección de textos propios: ao principio, despois, ao final. 

6. Transforma oracións afirmativas en negativas, recoñece e produce frases interrogativas e exclamativas. 

7. Ordena frases e secuencias desordenadas. 

8. Le textos procurando adecuar o ritmo e a entoación.   

9. Realiza ditados facendo uso preciso da ortografía  e caligrafía axeitada. 

 
 
 
 

MATEMÁTICAS 

1. Recoñece diferentes situacións nas que se pode atopar un obxecto ou persoa e posicións.  

2. Recoñece e representa graficamente as figuras planas principais: círculo, cadrado, triangulo e rectángulo. 

3. Clasifica correctamente diferentes elementos en función das variables de forma, tamaño, posición e cor. 

4. Compara figuras atopando as súas semellanzas e diferenzas. 

5. Recoñece os usos dos números para solucionar problemas en contextos próximos: contar, medir, ordenar, numerar. 

6. Le e escribe os números do 0 ao 999. 

7. Coñece a unidade, decena e centena, e o seu valor: grafía e posición da cifra. 

8. Descompón en unidades, decenas e centenas números de tres cifras. 

9. Escribe correctamente ditados de números. 

10. Compara cantidades empregando correctamente maior que/ menor que/ igual a/ diferente a. 

11. Analiza e realiza unha serie, dados os tres primeiros números. 

12. Recoñece os números ordinais 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º,9º,...ata o 20º  

13. Representa correctamente a suma e a resta en horizontal e en vertical. 

14. Realiza sumas e restas levando con números de tres cifras.  



15 Realiza problemas de sumar ou de restar ,cunha soa operación. 

16. Distingue e recoñece diferentes tamaños, espazos, distancias, lonxitudes, pesos e capacidades. 

17. Compara obxectos segundo lonxitude, peso ou capacidade, de forma directa ou indirecta empregando de forma adecuada 
os termos máis... que, menos,... que, tan... como. 

18. Distingue e recoñece horas en punto e medias, día, semana, mes, ano. 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

1. Nomea e identifica as principais partes do corpo e da cara. 

2. Nomea e recoñece os cinco sentidos, asociándoos co seu órgano. 

3. Nomea e identifica as principais articulacións. 

4. Recoñece a respiración e nutrición como funcións vitais. 

5. Diferenza entre accións que son boas para a saúde e accións que son prexudiciais. 

6. Comprende o ciclo da vida dos seres vivos: nacen, aliméntanse, relaciónanse, teñen fillos e morren. 

7. Recoñece e diferenza os animais mamíferos, as aves e os peixes. 

8. Distingue as características e tipos principais das plantas. 

9. Relaciona a vida saudable con unha alimentación adecuada, hábitos de hixiene y exercicio físico. 

10. Mantén as súas cousas limpas e ordenadas. 

11. Identifica , describe y diferenza, con criterios elementais, os animais e as plantas do seu entorno, mostrando condutas de 
respecto e coidado aos seres vivos. 

 
 

CIENCIAS SOCIAIS 

1. Nomea e localiza as distintas dependencias do colexio. 

2. Recoñece o nome das profesións máis comúns do contorno. 

3. Recoñece os graos de parentesco máis cércanos: pais, fillos, irmáns, avós, netos, tíos e curmáns. 

4. Nomea as distintas partes dunha casa. 

5. Distingue, nun debuxo, os principais elementos dunha rúa. 

6. Coñece o nome dos días da semana. 

7. Localiza nun calendario os distintos días da semana. 



8. Sitúa cada día da semana, sinalando o anterior e o posterior. 

9. Enumera algúns medios de comunicación. 

10. Recoñece e nomea diferentes medios de transporte.. 

11. Identifica e recoñece certas características das diferentes paisaxes: Paisaxe de costa, paisaxe de montaña e paisaxe de 
chaira. 

12. É quen de diferenciar o día e a noite. 

13. Nomea algunhas características do planeta Terra, recoñece a Lúa como o seu satélite e o Sol como como a estrela 
principal do Sistema Solar. 

14. Usa o ordenador de forma guiada e identifica as súas partes principais. 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1. Identifica e respecta os sentimentos e emocións propios e alleos. 

2. Mostra actitudes de respecto cara as persoas, e cara as súas opinións. 

3. Participa nos traballos en equipo de forma cooperativa, integradora e respectuosa. 

4. Defende os seus argumentos e opinións con sinceridade e respecto. 

5. Identifica actitudes de compañeirismo, colaboración e afecto. 

6. Mantén actitudes de coidade e respecto polo entorno natural. 

7. Respecta a quenda de palabra. 

8. Cumpre coas normas básicas da aula e do centro. 



EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

PLÁSTICA 

1. Distingue entre materiais naturais e   artificiais empregados na área. 

2. Emprega algún do vocabulario empregado na aula para comentar obras (cadro, escultura, debuxo, ...) 

3. Realiza os debuxos propostos, colorea sen saírse e sen deixar  ocos en branco. 

4. Participa activamente nas actividades propostas sobre formas, cores e texturas, realizando  os traballos propostos. 

5. Distingue entre vista frontal, lateral, cenital, etc. en diferentes obras e imaxes. 

6. Recorta e pega correctamente. Amosa destreza psicomotriz fina. 

7. Experimenta coas posibilidades das cores. 

8. Mestura vermello, amarelo e azul e descubre as cores resultantes. 

9. Respecta o plano principal da figura que quere representar (ten  relación directa) 

10 Ilustra con coherencia historias ou       momentos creados por el mesmo 

11. Manexa o recorte e o encartado con axuda, para a montaxe das  figuras propostas. 

12. Fai un colaxe e o entrega sen  manchóns nin pegotes de pegamento. 

13. Introduce elementos xeométricos  básicos nos debuxos. 

14. Introduce elementos xeométricos  básicos nos debuxos, elaborados  con regra. 

15. Segue o modelo proposto para traballar coa cuadrícula e respecta as proporcións. 

16 Debuxa o corpo humano distinguindo cabeza, tronco e extremidades. 

17. Recolle e limpa a clase no momento disposto para elo. 

18. Intenta mellorar as súas producións, esfórzase e axuda aos  demais. 

MÚSICA 

1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz. 

2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente e descendente,  forte, piano, 
agudo e grave. 

3. Recoñece e discrimina os sons do seu  contexto. 

4. Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos e outras representacións musicais. 

5. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva das calidades traballadas. 

6. Identifica voces masculinas, femininas e infantís. 

7. Respecta os tempos de silencio para o  bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 



8. Coñece algunhas persoas compositoras 

9. Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público. 

10. Coñece elementos básicos da linguaxe musical:  
longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, branca, negra. 

11. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos  por familias. 

12. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

13. Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 

14. Consegue tocar algún fragmento melódico  ou rítmico, ou acompañamento sinxelo con instrumentos da aula.   

15. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

16. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

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

18. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as  normas e as 
intervencións    das demais persoas. 

19. Responde co seu corpo a estímulos sonoros e utiliza  o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións. 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase. 

2. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 

3. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

4. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

5. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

6. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade. 

7. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 

8. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, con coordinación e boa orientación 
espacial. 

9. Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos segmentos corporais, iniciando os xestos 
axeitados. 



10. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 

11. Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración. 

12. Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas. 
 

13. Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde. 

14. Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 

 
 
 
 

RELIXIÓN 

1. Sabe expresar os momentos e as cousas que lle fan feliz a El e as persoas da súa contorna. 

2. Nomea situacións nas que necesita ás persoas e  a Deus para vivir. 

3. Agradece que Deus o creou para ser feliz. 

4. Comprende o relato bíblico do Paraíso. 

5. É capaz de expresar de forma sinxela a gratuidade de Deus pola súa amizade. 

6. Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na historia. 

7. Lee e expresa, o relato da Anunciación. 

8. É capaz de dramatizar os personaxes que interveñen na Anunciación. 

9. Identifica os signos de Advento como tempo de espera. 

10. Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotiá da vida. 

11. Coñece o relato do  Nacemento de Xesús. 

12. Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. 

13. É capaz de facer un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 

 
 
 
 
 



INGLÉS 

1. Comprender preguntas e instrucións básicas orais de uso diario ou cotiá relativas ao nome, estado de ánimo, ao tempo, 
cantidades, cores, animais, a data e á familia. 

2. Ser quen de contestar as devanditas preguntas, axudándose de xestos ou recursos visuais. 

3. Ser capaz de identificar e ler con pronunciación aproximada o léxico traballado. 

 



ANEXO 2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 4º PRIMARIA 

 

LINGUA CASTELÁ 

1.  Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas situacións de comunicación: diálogos e exposicións orais 
segundo modelo e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e comunicación. 

2.  Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes contextos de comunicación. 

3.  Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as 
ideas principais. 

4.  Responde preguntas correspondentes á comprensión literal. 

5.  Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situación de aprendizaxe individual ou colectiva. 

6.  Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade. 

7.  Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais. 

8.  Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos do ámbito escolar e social. 

9.  Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión básicos e respectando as normas gramaticais e ortográficas 
básicas. 

10.  Reproduce textos ditados. 

11.  Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou frases feitas na expresión oral e escrita. 

12.  Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas. 

13.  Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

14.  Utiliza diversos conectores básicos entre oracións ao producir textos orais e escritos. 

15.  Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. 

16.  Iníciase no coñecemento da estrutura do dicionario e no seu uso para buscar o significado de diferentes tipos palabras. 

17.  Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas. 

18.  Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e de número na expresión oral e escrita. 

19.  Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos. 

20.  Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA GALEGA 

1.  Elabora un breve resumo dun texto oral. 

2.  Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas, exposicións, narracións...) presentando coherentemente a secuencia de ideas, feitos, 
vivencias e as súas opinións e preferencias. 

3.  Identifica as ideas principais dun texto (narrativo, descritivo, expositivo) adecuado á súa idade. 

4.  Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, adecuado á súa idade. 

5.  Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas principais. 

6.  Le textos, adaptados á súa idade e aos seus intereses, en silencio, en alto, sen dificultade e coa velocidade adecuada. 

7.  Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información. 

8.  Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia xeral e de xeito creativo. 

9.  Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe. 

10.  Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos) seguindo un guión establecido. 

11.  Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación. 

12.  Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica, entreliñado… en calquera soporte. 

13.  Identifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en formas verbais dadas. 

14.  Sinala o xénero e número de palabras dadas e cámbiao. 

15.  Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

16.  Aplica xeralmente as normas de acentuación e de puntuación. 

17.  Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas.. 

18.  Identifica nun texto substantivos, adxectivos determinantes e cuantificadores, así como tempo verbal (presente, pasado e futuro). 

19.  Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas de uso habitual. 

20.  Identifica o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: narrativa, poesía e teatro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS 

1.  Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema de matemáticas ou en contextos da realidade. 

2.  Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada. 

3.  Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as centésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

4.  Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división (de ata dúas cifras) con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións cotiás. 

5.  Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. 

6.  Descompón, compón e redondea números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

7.  Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir calquera número e de cadencias 5, 25 e 50 a 
partir de múltiplos de 5, 25 e 50. 

8.  Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

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

10.  Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 

11.  Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán. 

12.  Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas relacións. 

13.  Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea. 

14.  Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos, identificando as relacións entre os seus lados e entre ángulos. 

15.  Clasifica cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus lados. 

16.  Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, radio e  diámetro. 

17.  Identifica e nomea polígonos atendendo o número de lados. 

18.  Recoñece e identifica poliedros, prismas, pirámides e os seus elementos básicos: vértices, caras e arestas . 

19.  Recoñece e identifica corpos redondos: cono, cilindro e esfera e os seus elementos básicos. 

20.  Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se presentan mediante gráficas estatísticas. 

 

  



 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

1.  Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do organismo. 

2.  Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co medio e as formas de coidalos. 

3.  Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de alimentación sa e diferencia prácticas e mensaxes que son contraproducentes para 
a saúde. 

4.  Clasifica e diferencia alimentos en función dos nutrientes principais. 

5.  Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio 
científico. 

6.  Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica plantas do seu contorno, con criterio científico. 

7.  Identifica hábitats de seres vivos e elabora un protocolo para respectar a biodiversidade. 

8.  Coñece e explica as funcións de relación, reprodución e alimentación. 

9.  Identifica e coñece a intervención da enerxía nos cambios da vida cotiá. 

10.  Explica algunhas características e propiedades do aire e as actuacións necesarias para evitar a súa contaminación. 

11.  Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables e argumenta sobre as accións necesarias para o 
desenvolvemento enerxético, sostible e equitativo. 

12.  Identifica forzas coñecidas que fan que os obxectos se movan ou se deformen a través de experiencias ou pequenas investigacións. 

13.  Identifica e prepara algunhas mesturas de uso doméstico. 

14.  Coñece a enerxía que empregan as máquinas de uso habitual e explica a importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida cotiá. 

15.  Identifica e describe oficios en función dos materiais, das ferramentas e das máquinas que empregan. 

16.  Aplica os coñecementos ao deseño e á construción dalgún obxecto ou aparello sinxelo, empregando operacións matemáticas no cálculo 
previo, así como as tecnolóxicas: unir, cortar, pegar... 

 

  



 

CIENCIAS SOCIAIS 

1.  Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa. 

2.  Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais. 

3.  Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifestan a comprensión de textos orais e /ou escritos 
de carácter xeográfico, social e histórico. 

4.  Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e as súas consecuencias. 

5.  Interpreta e elabora sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os seus elementos principais. 

6.  Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as súas vertentes hidrográficas. 

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

8.  Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción humana neste. 

9.  Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e cursos de auga, explicando como se forman as augas subterráneas, como 
afloran e como se accede a elas. 

10.  Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e localiza en mapas políticos as distintas 
comunidades autónomas que forman España. 

11.  Define demografía e comprende os principais conceptos demográficos. 

12.  Identifica as principais institucións de Galicia, do Estado español e describe as súas funcións. 

13.  Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as distintas idades aos feitos que marcan o seu inicio e final. 

14.  Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos situándoos como sucesivos a.C o d.C. 

15.  Explica aspectos relacionados coa forma de vida, organización social e cultura das distintas épocas históricas estudadas. 

16.  Explica a diferenza dos dous períodos da Prehistoria e describe as características básicas da Idade Antiga. 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1.  Recoñece necesidades. 

2.  Identifica fortalezas e debilidades propias utilizando estratexias de autocoñecemento. 

3.  Crea ideas e solucións propias, planifica tarefas, coopera cos outros en equipo, valorando o proceso realizado e o resultado obtido. 

4.  Reflexiona sobre valores e problemas éticos de actualidade. 

5.  Contribúe a resolver conflitos de acordo coa diversidade cultural e a igualdade de xénero. 

6.  Reflexiona sobre as normas de convivencia e aplícaas. 

7.  Adopta posturas críticas cando reflexiona. 

8.  Recoñece as emocións dos demais. 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 



 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

1.  Respecta o patrimonio cultural e artístico. 

2.  Goza coas manifestacións artísticas en diferentes medios e soportes. 

3.  Emprega diferentes técnicas plásticas. 

4.  Fai composicións que reflexan as emocións básicas. 

5.  Representa volumes empregando diferentes técnicas. 

6.  Identifica conceptos xeométricos. 

7.  Emprega as tecnoloxías da comunicación e información de xeito adecuado. 

EDUCACIÓN MUSICAL 

8.  Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical e manifesta as sensacións, impresións e  sentimentos que lle provoca 
a audición dunha peza musical. 

9.  Coñece, entende  e respecta as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

10.  Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

11.  Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e algunhas agrupacións instrumentais e/ou vocais. 

12.  Identifica,  os compases traballados. 

13.  Identifica as partes dunha peza musical. 

14.  Identifica de xeito visual e auditivo instrumentos musicais. 

15.  Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 

16.  Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

17.  Traduce á linguaxe musical ritmos sinxelos. 

18.  Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

19.  Valora o resultado, amosando interese por mellorar. 

20.  Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

21.  Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos para crear pezas musicais sinxelas para a sonorización de imaxes e 
representacións dramáticas. 

22.  Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción social. 

23.  Reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela. 

24.  Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

25.  Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1.  Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase. 

2.  Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades. 

3.  Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 

4.  Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 

5.  Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

6.  Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade. 

7.  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. 

8.  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. 

9.  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. 

10.  Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos sen perder o equilibrio e a continuidade, tendo en conta dous eixes 
corporais e os dous sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

11.  Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

12.  Leva a cabo manifestacións artísticas en interacción cos compañeiros e compañeiras. 

13.  Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde. 

14.  Realiza os quecementos de forma autónoma. 

15.  Identifica a frecuencia cardíaca en repouso e realizando actividade física, nel mesmo ou nun compañeiro ou compañeira. 

16.  Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 

 

  



 

INGLÉS 

1.  Amosa interese e unha actitude positiva de respecto cara á aprendizaxe da lingua inglesa. 

2.  Imita, escoita e reproduce rimas, cancións e xogos moi sinxelos. 

3.  Comprende mensaxes verbais moi sinxelas, significativas e contextualizadas nas que se utilicen linguaxes diversas. 

4.  Participa activamente en producións orais moi sinxelas relativas a situacións e a temas de interese para o alumno/a: xogos, dramatizacións 
de contos, instrucións para realizar actividades da aula. 

5.  Amosa comprensión, mediante respostas verbais sinxelas, de interaccións básicas de saúdo, despedida, presentación e de manifestación 
sinxela de estados de ánimo. 

6.  Utiliza fórmulas orais moi sinxelas da expresión cotiá. 

7.  Repite producións orais sinxelas e breves de uso diario cunha pronunciación, ritmo  e entoación intelixibles. 

8.  Memoriza fórmulas breves e sinxelas de comunicación oral 

9.  Relaciona a forma escrita coa forma oral, recorrendo ás diversas linguaxes que acompañan ás palabras e enunciados. 

10.  Identifica e interpreta palabras e enunciados curtos moi sinxelos e contextualizados en situacións de comunicación significativas. 

11.  Escribe palabras e frases sinxelas a partir dun modelo substituíndo unha palabra ou expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa 
determinada (felicitar, informar, saudar, escribir un cartel...) 

 

RELIXIÓN 

1.  Describe situación de pecado das relixións antigas. 

2.  Acepta situación que necesitan de perdón. 

3.  Recoñece situación que expresan a falta de colaboración na tarefa de Deus e o rexeitamento da amizado con Él. 

4.  Narra acontecementos actuais nos que se rexeitou a amizade con Deus. 

5.  Enumera as características do perdón de Deus nalgúns relatos bíblicos. 

6.  Memoriza esceas bíblibas onde Deus fai a promesa do Mesías. 

7.  Comenta e crea relatos onde actualiza as parábolas do fillo pródigo e do fariseo e o publicano. 

8.  Comenta a preferencia de Xesús polos máis necesitados e os enfermos, nos textos evanxélicos. 

9.  Sabe ordear esceas da Historia de Paixón e identificar as palabras de Xesús. 

10.  Explica frases do relato da oración do Horto das Oliveiras que expresan a obediencia de Xesús ao Pai. 

11.  Explica as condicións para acoller o perdón de Deus. 

12.  Sabe os pasos da celebración do sacramento do Perdón. 

 

 
 
 
 



 

 
ANEXO 3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 6º PRIMARIA 

 

 

LINGUA CASTELÁ 

1 Exprésase correctamente e de maneira adecuada ao contexto e situación comunicativa. 

2 Utiliza a linguaxe como elemento de aprendizaxe e comunicación. 

3 Participa activamente en actividades de aula donde expoñan os seus traballos e os dos compañeiros/as. 

4 Realiza lecturas guiadas de textos de tradición oral, literatura infantil e literatura actual. 

5 Comprende o contido de relatos breves. 

6 Extrae conclusións do lido. 

7 Busca información e coñece os motores esenciais de búsqueda. 

8 Amplía vocabulario coas palabras novas de diferentes textos. 

9 Escribe textos de diferentes tipos. 

10 Reproduce textos ditados. 

11 Utiliza de maneira eficaz o diccionario. 

12 Resume o contido de textos destacando as ideas máis relevantes. 

13 Presenta claridade, orden e limpeza nos seus escritos. 

14 Recoñece e utiliza axeitadamente as diferentes categorías gramaticais: substantivos, determinantes, adxectivos, verbos e adverbios. 

15 Crea palabras dentro dunha familia. 

16 É capaz de buscar sinónimos e antónimos das palabras dadas. 

17 Recoñece as oracións simples dentro do texto. 

18 Distingue suxeito e predicado e localiza os seus núcleos. 

19 Identifica os complementos do predicado: CD, CI, CC. 

20 Ten concencia silábica. 

21 Utiliza as regras básicas de ortografía e acentuación. 

22 Utiliza correctamente os signos de puntuación. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

1.  Le e escribe os  números naturais e descomponos. 



 

2.  Ordena números naturais. 

3.  Automatiza os algoritmos de suma, resta, producto e división de naturais e decimais. 

4.  Suma e resta fraccións con igual e distinto denominador. 

5.  Multiplica e divide enteiros e fraccións. 

6.  Establece as correspondencias entre unidades, décimas, centésimas e milésimas. 

7.  Ordena números decimais e intercala outros decimais entre os dados. 

8.  Identifica a potencia como producto de factores e calcula cadrados, cubos e potencias de base 10. 

9.  Sabe calcular porcentaxes e medidas. 

10.  Resolve problemas que impliquen, polo menos, dúas operacións. 

11.  Identifica as unidades do Sistema Métrico Decimal estudiadas ata o momento. 

12.  Resolve problemas utilizando as unidades de medida. 

13.  Coñece as equivalencias das distintas unidades de medida. 

14.  Coñece as diferentes formas xeométricas, sabe calcular as súas superficies e perímetros e sabe clasificalas. 

15.  Recoñece os diferentes tipos de ángulos. 

16.  Recoñece os diferentes corpos xeomátricos e as súas partes: cubo, cono , pirámide,esfera e prisma. 

17.  Interpreta gráficas estatísticas básicas. 

18.  Coñece e calcula a media, mediana e moda dun suceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

1.  Obtén información relevante  sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados. 

2.  Traballa de maneira cooperativa respectando as normas de convivencia. 

3.  Realiza proxectos e pequenas investigacións. 

4.  Identifica e localiza os principais órganos implicados nas funcións vitais. 

5.  Identifica e describe as características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor. 

6.  Recoñece estilos de vida saudables e os perigros do consumo de drogas. 

7.  Identifica as súas caractrísticas e clasifica aos seres vivos. 

8.  Coñece a importancia das plantas na vida dos seres vivos. 

9.  Observa e identifica distintos hábitats dos seres vivos. 

10.  Coñece as leis básicas que rixen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica e as reaccións químicas sinxelas. 

11.  Realiza experimentos sinxelos para coñecer fenómenos físicos e químicos da materia. 

12.  Coñece os principios básicos que rixen as máquinas e os aparellos. 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

1.  localiza, selecciona e contrasta, de maneira guiada, información sinxelaprocedente de súas ou máis fontes, avaliando a súa fiabilidade e 
utilidade dende un punto de vista creativo, crítico e respetuoso. 

2.  Utiliza de maneira guiada algúns métodos inductivos e deductivos en situacións coñecidas para abordar traballos.. 

3.  Utiliza o pensamento científico para entender e explicar algúns dos fenómenos que ocorren ao seu redor. 

4.  Valora o traballo en grupo e amosa actitudes de cooperación e participación responsables. 

5.  Identifica e clasifica planos e mapas. 

6.  Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan. 

7.  Localiza nun mapa o relevo de Europa ,vertientes hidrogáficas e climas. 

8.  Coñecer a influencia do ser humano no medio ambiente e as consecuencias que pode ter. 

9.  Identifica a estructura e os fins da Unión Europea. 

10.  Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores económicos 

11.  Comprender os beneficios do espírtu emprendedor. 

12.  Identificar e localizar no tempo os acontecementos dos SXIX e SXX. 

 

 

 



 

INGLÉS 

1.  Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá. 
 

2.  Entende o esencial de conversas breves e sinxelas que traten sobre a familia, a escola, o tempo libre, así coma descricións de lugares, 
obxectos e persoas. 

3.  Fai presentacións breves e sinxelas sobre temas cotiás e do seu interese (presentarse, afecións, gustos, estados de ánimo) usando 
estruturas simples e cunha pronuncia e entoación comprensible. 

4.  Recorda as ideas principais dun texto escoitado previamente. 

5.  Comprende a idea esencial en historias escritas breves e identifica as personaxes principais das mesmas. 

6.  Identifica en textos simples as formas de presente e de pasado. 

7.  Escribe textos breves onde fala de sí mesmo e da súa contorna (familia, amigos/as, actividades de tempo libre, descripción de lugares, 
gustos) e fai    preguntas relativas a estos temas. 

8.  Utiliza o diccionario bilingüe ou outros materiais de consulta para a  elaboración de textos. 

9.  Escribe diálogos simples, respetando a estructura gramatical coñecida e as  normas ortográficas básicas. 

10.  Identifica algúns aspectos da vida cotiá de países onde se fala a lingua  estranxeira coma horarios, comidas ou festividades. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

1.  Respecta o patrimonio cultural e artístico. 

2.  Goza coas manifestacións artísticas en diferentes medios e soportes. 

3.  Usa diferentes técnicas plásticas. 

4.  Fai composicións que reflexan as emocións básicas. 

5.  Representar volúmenes utilizando diferentes técnicas. 

6.  Identifica conceptos geométricos. 

7.  Utiliza as tecnoloxías da comunicación e información de maneira adecuada. 



 

EDUCACIÓN MUSICAL 

8.  Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un vocabulario axeitado. 

9.  Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características. 

10.  Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

11.  Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de  velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais. 

12.  Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

13.  Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

14.  Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 

15.  Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por traballar para corrixilos. 

16.  Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural. 

17.  Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

18.  Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

19.  Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos 
musicais. 

20.  Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear pezas musicais e para a sonorización de imaxes e representacións 
dramáticas. 

21.  Identifica o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de interacción social. 

22.  Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

23.  Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

24.  Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma interna dunha obra musical e supón unha orde espacial e temporal. 

25.  Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas. 

26.  Analiza as danzas realizadas, recoñece os erros e amosa interese por mellorar o produto e respecto polas demais persoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1.  Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun xogo practicado na clase e o seu desenvolvemento. 

2.  Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades. 

3.  Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza, e utilizando programas de presentación. 

4.  Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 

5.  Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo 

6.  Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

7.  Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade. 

8.  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. 

9.  Adapta a habilidade motriz básica 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. 

10.  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 

11.  Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, tendo en 
conta os tres eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio 
postural. 

12.  Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

13.  Constrúe e leva a cabo composicións grupais en interacción cos compañeiros e compañeiras utilizando os recursos expresivos do corpo e 
partindo de estímulos musicais, plásticos ou verbais. 

14.  Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do 
consumo de alcohol, tabaco e outras substancias. 

15.  Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática, valorando a súa función preventiva. 

16.  Identifica a súa frecuencia cardíaca e respiratoria, en distintas intensidades de esforzo. 

17.  Realiza e pon en valor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando os principios e regras específicas destes. 

 

 

 



 

 
 
 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1.  Recoñece necesidades e retos que afrontar e elabora ideas orixinais, utilizando destrezas creativas e tomando conciencia das 
consecuencias. 

2.  Identifica fortalezas e debilidades propias utilizando estratexias de autocoñecemento. 

3.  Crea ideas e solucións orixinais, planifica tarefas, coopera cos outros en equipo, valorando o proceso realizado e o resultado obtido. 

4.  Reflexiona sobre valores e problemas éticos de actualidade. 

5.  Contribúe a resolver conflitos de acordo coa diversidade cultural e a igualdade de xénero. 

6.  Reflexiona sobre as normas de convivencia e aplícaas. 

7.  Adopta posturas críticas cando reflexiona. 

8.  Recoñece as emocións dos demáis. 

 
 
 
 
 

RELIXIÓN 

1.  Identifica situacións nas que recoñece a imposibilidade de ser feliz. 

2.  Sabe buscar e comentar  distintas expresións do desexo humano de Salvación na literatura e música actuais. 

3.  Investiga acontecementos da historia onde se aprecia que o feito relixioso potencia os dereitos humanos. 

4.  Valora expresións recollidas nos libros sapienciais que enriquecen e melloran á persoa. 

5.  Contrasta a sabiduría popular con expresións da sabiduría de Israel emitindo un xuízo persoal. 

6.  Dialoga cos seus compañeiros/as situacións e comportamentos onde se expresa a riqueza humana que aparece nos textos sapienciais. 

7.  É capaz de buscar nos discursos do Evanxeo de San Xoán frases que expresan a relación de Xesús co Pai. 

8.  Identifica e sintetiza os trazos que Xesús  desvela do Pai nos discursos do Evanxeo de San Xoán 

9.  Relaciona as dificultades que tivo Xesús na súa vida para obedecer ao Pai con situacións que viven os seres humanos. 

10.  Identifica a misión apostólica nas expresións de Xesús recollidas nos Evanxeos. 

11.  Constrúe un mapa comparativo das accións de Xesús e da Igrexa. 

12.  Explica con exemplos a razón pola que a Confirrnación, Orde e Matrimonio están ao servizo da Igrexa. 

13.  Explica os principais signos pascuais. 

14.  Fai una composición onde expresa a ledicia e a paz que experimentaron os discípulos ao atoparse co Resucitado. 

15.  Selecciona testemuñas de cristiáns e xustifica o cambio xerado polo encontro co Resucitado. 



 

 


