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ÁREA:   CIENCIAS NATURAIS.              3º TRIMESTRE ANO ACADÉMICO 2019-2020 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Realizar un 

proxecto para a 

obtención dun 

produto como 

resultado dun 

problema 

formulado, elaborar 

con autonomía 

documentación 

sobre o proceso e 

presentala en 

diferentes soportes. 

B1.1.1.Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e comunica o resultado de forma 

oral e escrita.  

B1.1.2.Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira ordenada, clara e limpa.  

B1.1.3.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

B1.1.4.Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 

B1.1.5.Reflexiona sobre o traballo realizado, saca conclusións sobre como traballa e aprende e elabora estratexias 

para seguir aprendendo. 

B1.2.Establecer 

conxecturas de 

sucesos ou 

problemas que 

ocorren no seu 

contorno por medio 

da observación e 

obter unha 

información.  

B1.2.1.Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno, empregando medios propios da 

observación para obter unha información. 

 B1.2.2.Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos bloques de contidos. 

B1.3.Traballar de 

forma cooperativa 

apreciando o 

B1.3.1.Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo amosando habilidades para a resolución 

pacífica de conflitos. 
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coidado pola 

seguridade propia e 

a dos seus 

compañeiros/as,  

ÁREA:    CIENCIAS SOCIAIS 

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Realizar un 

traballo de 

investigación que 

supoña a busca, 

selección e 

organización de 

información sobre 

fenómenos 

previamente 

delimitados, a 

realización dun 

produto, a 

documentación do 

proceso e a 

comunicación do 

resultados. 

B1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a información 

relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 

B1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e 

asume responsabilidades.  

B1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa. 

 

B1.2.Empregar 

estratexias de 

traballo 

cooperativo, 

adoitar un 

B1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo cooperativo valorando o 

esforzo e o coidado do material. 

B1.2.2.Adoita un comportamento responsable, construtivo e solidario respectando diferentes ideas e achegas nos 

debates, recoñecendo a cooperación e o diálogo como principios básicos do funcionamento democrático.  
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comportamento 

de respecto e 

tolerancia ante as 

diferentes ideas e 

achegas alleas 

nos diálogos e 

debates, 

valorando o 

esforzo e 

amosando 

actitudes de 

cooperación, 

participación e 

respecto cara aos 

demais. 

B1.3.Coñecer e 

utilizar as 

palabras claves e 

conceptos 

necesarios para 

ser capaz de ler, 

escribir e falar 

sobre Ciencias 

sociais, así como 

comprender 

diferentes 

linguaxes 

recollidos en 

textos de carácter 

social, xeográfico 

B1.3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias 

sociais. 

B1.3.2.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. 

B1.3.4.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as 

tecnoloxías da información e a comunicación. 
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ou histórico. 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA                                           ANO ESCOLAR 2019-2020. 

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B1.5.Recoñecer o 

tema e as ideas 

principais dos 

textos orais 

sinxelos. 

B1.5.1.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.  

B1.5.2.Recoñece a tipoloxía de textos orais sinxelos de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos).  

B1.5.3.Responde preguntas correspondentes á comprensión literal.  

B1.5.4.Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situación de aprendizaxe individual ou 
colectiva.    

B1.9.Valorar os 

medios de 

comunicación 

social como 

instrumento de 

aprendizaxe e de 

acceso a 

informacións e 

experiencias de 

outras persoas. 

B1.9.1.Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para recoller información.  

B1.9.2.Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade, imitando modelos. 

B1.9.3.Resume de forma global entrevistas, noticias e debates infantís procedentes dos medios de comunicación. 

B2.1.Ler en voz 

alta e en silencio, 

diferentes textos. 

B2.1.1.Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes tipos de textos apropiados á 

súa idade. 

B2.2.Comprender B2.2.1.Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos do ámbito escolar e social. 
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distintos tipos de 

textos adaptados 

á idade e 

utilizando a 

lectura como 

medio para 

ampliar o 

vocabulario e fixar 

a ortografía.  

B2.2.2.Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo a estrutura e destacando as 

ideas principais.  

B2.3.Utilizar 

estratexias para a 

comprensión de 

textos sinxelos de 

diversa tipoloxía. 

B2.3.1.Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das ilustracións redundantes.  

B2.3.2.Identifica as palabras clave dun texto. 

B2.3.3.Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto.  

B2.3.4.Relaciona de xeito global, a información contida nos gráficos e ilustracións coa información que aparece no 
texto.  

B2.3.5.Interpreta mapas conceptuais sinxelos.  

B2.3.6.Iníciase na utilización autónoma do dicionario en distintos soportes, no seu traballo escolar.  

B2.4.Ler por 

propia iniciativa 

diferentes tipos de 

textos.  

B2.4.1.Dedica un tempo semanal para a lectura voluntaria de diferentes textos.  

B2.5.Utilizar 

fontes e soportes 

existentes na 

biblioteca para 

seleccionar e 

recoller 

información, 

B2.5.1.Consulta biblioteca, de xeito guiado, de diferentes fontes bibliográficas e textos en soporte informático para 

obter información para realizar traballos individuais ou en grupo.  

B2.5.2.Localiza na biblioteca de aula e centro lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e intereses, aplicando as normas 

básicas de funcionamento da mesma.   

B2.5.3.Identifica o argumento de lecturas realizadas dando conta dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou autora 
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ampliar 

coñecementos e 

aplicalos en 

traballos persoais. 

e xénero.  

B2.6.Mostrar  

interese por 

manter unha 

biblioteca propia. 

B2.6.1.Coida, conserva e organiza os seus libros.  

B2.7.Identificar a 

estrutura 

organizativa de 

diferentes textos 

lidos, centrándose 

na interpretación 

do seu significado  

B2.7.1.Diferenza entre información e publicidade. 

B2.7.2.Formula hipótese sobre a finalidade de textos de tipoloxía evidente a partir da súa estrutura e dos elementos 

lingüísticos e non lingüísticos. 

B2.8.Utilizar as 

Tecnoloxías da 

Información e 

Comunicación 

para a procura e 

tratamento guiado 

da información.  

B2.8.1.Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento guiado da información.  

B3.4.Aplicar todas 

as fases do 

proceso de 

escritura na 

produción de 

textos escritos de 

B3.4.1.Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. 

B3.4.2.Utiliza, para escribir textos sinxelos, borradores que amosan: a xeración e selección de ideas, a revisión 

ortográfica e a secuencia coherente do escrito. 
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distinta índole: 

planificación, 

textualización, 

revisión e 

reescritura. 

B3.5.Elaborar 

proxectos 

individuais ou 

colectivos sobre 

diferentes temas 

do seu interese.  

B3.5.1.Elabora gráficas sinxelas a partir de datos obtidos de forma guiada. 

B3.5.2.Elabora con creatividade textos breves do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis, 

ilustrándoos para facilitar a súa compresión ou mellorar a súa presentación.  

B3.8.Escribir os 

textos 

establecidos no 

Plan de escritura. 

B3.8.1.Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e nivel.  

B4.3.Sistematizar 

a adquisición de 

vocabulario a 

través dos textos.  

B4.3.1.Iníciase no coñecemento da estrutura do dicionario e no seu uso para buscar o significado de diferentes tipos 

palabras. 

B4.3.2.Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que lle ofrece o dicionario. 

B4.3.3.Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas. 

B4.4.Desenvolver 

estratexias para 

mellorar a 

comprensión oral 

e escrita a través 

do coñecemento 

da lingua.  

B4.4.1. Utiliza as diferentes clases de palabras para elaborar o discurso. 

B4.4.2.Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e de número na expresión oral e escrita.  

B4.4.3.Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.  

B4.4.4.Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos.  

B4.4.5.Aplica as normas de uso da til nos seus textos escritos. 
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B4.4.6.Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.   

B4.5.Utilizar 

programas 

educativos dixitais 

e outros recursos 

didácticos ao seu 

alcance e propios 

da súa idade para 

realizar tarefas e 

avanzar na 

aprendizaxe. 

B4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos didácticos ao seu alcance e propios da súa 

idade como apoio e reforzo da aprendizaxe. 

B4.6.Valorar a 

variedade 

lingüística de 

España e do 

español como 

fonte de 

enriquecemento 

cultural.  

B4.6.1.Valora a variedade lingüística de España.  

B4.7.Comparar 

aspectos básicos 

das linguas que 

coñece para 

mellorar na súa 

aprendizaxe e 

lograr unha 

competencia 

integrada. 

B4.7.1.Compara aspectos (gráficos, sintácticos e léxicos) das linguas que coñece.  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 10 DE 25 CENTRO:CEIP. PÉREZ VIONDI 
CURSO: 4º CUARTO DE PRIMARIA 

MATERIA:TITORÍA 
 

  

 

B5.2.Recoñecer e 

interpretar algúns 

recursos básicos 

da linguaxe 

literaria e 

diferenza das 

principais 

convencións 

formais dos 

xéneros. 

B5.2.2.Interpreta, intuitivamente, a linguaxe figurada en textos literarios.  

B5.3.1.Distingue algúns recursos retóricos básicos propios dos poemas  

B5.4.Producir a 

partir de modelos 

dados textos 

literarios en prosa 

ou en verso, con 

sentido estético e 

creatividade: 

contos, poemas, 

adiviñas, cancións 

e fragmentos 

teatrais. 

B5.4.1.Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de 

pautas ou modelos dados.  

B5.5.Reproducir 

textos literarios 

breves e sinxelos 

e adaptados á 

idade.  

B5.5.1.Memoriza e reproduce sinxelos textos orais adecuados á súa idade: contos, poemas, cancións.  

B5.6.Participar 

con interese en 

dramatizacións de 

B5.6.1.Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa idade. 
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textos literarios 

adaptados á 

idade.  

B5.7.Valorar a 

literatura en 

calquera lingua, 

especialmente en 

lingua galega, 

como vehículo de 

comunicación e 

como recurso de 

gozo persoal.  

B5.7.1.Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

ÁREA:   LINGUA GALEGA.                                    ANO ESCOLAR 2019-2020. 

1..-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B1.4.Manter unha 

actitude de 

escoita activa, 

deixando falar os 

demais, sen 

anticiparse ao que 

van dicir e 

respectando as 

súas opinións. 

 B1.4.1.Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen interromper. 

B1.4.2.Respecta as opinións da persoa que fala. 

B1.5.Participar 

nas diversas 

situacións de 

B1.5.1.Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

B1.5.2.Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é consciente da posibilidade de 
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intercambio oral 

que se producen 

na aula 

amosando 

valoración e 

respecto polas 

normas que rexen 

a interacción oral.  

empregar a lingua galega en calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.  

 B1.5.3.Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, para reforzalo e facilitar a súa comprensión.  

B1.5.4.Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación e volume.  

 B1.5.5.Participa na conversa formulando e contestando preguntas.  

B1.8.Reforzar a 

eficacia 

comunicativa das 

súas mensaxes 

orais, coa 

utilización de 

elementos propios 

da linguaxe 

xestual. 

B1.8.1.Utiliza a expresividade corporal para reforzar o sentido das súas producións orais. 

B1.9.Amosar 

respecto e 

cooperación nas 

situacións de 

aprendizaxe en 

grupo.  

B1.9.1.Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

B1.11.Usar, 

dunha forma 

xeral, unha 

linguaxe non 

discriminatoria e 

respectuosa coas 

B1.11.1.Usa, dunha forma xeral, unha linguaxe non sexista.  

Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas.  
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diferenzas. 

B1.13.Identificar a 

lingua galega con 

diversos 

contextos de uso 

oral.  

B1.13.1.Identifica o uso oral da lingua galega con diversos contextos profesionais: sanidade, educación, medios de 

comunicación, todo tipo de comercios.  

B1.13.2.Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

B2.1.Comprender, 

localizar e 

seleccionar 

información 

explícita en textos 

escritos de 

soportes variados 

(web infantís, 

libros, carteis)  

B2.1.4.Interpreta, personificacións, hipérboles e ironías evidentes, en textos de dificultade adecuada á súa idade.  

B2.1.5.Identifica a estrutura xeral dun texto e recoñece algúns mecanismos de cohesión (repeticións, sinónimos, 

anáforas pronominais sinxelas). 

B2.1.6.Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.  

B2.1.7.Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das necesidades de cada momento.  

B2.4.Utilizar, de 

maneira xeral, 

estratexias para 

mellorar a lectura. 

B2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o posible contido dun texto antes de lelo, axudándose do título e as ilustracións. 

B2.4.2.Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión, cando é preciso.  

B2.5.Utilizar as 

tecnoloxí- as da 

información para 

obter información 

necesaria para a 

realización das 

sú- as tarefas. 

B2.5.1.Utiliza, de forma guiada, as tecnoloxías da información para obter información. 

B2.5.2.Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 

B2.7.Coñecer o 

funcionamento da 

B2.7.1.Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e 
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bibliotecas de 

aula, centro, así 

como as virtuais, 

colaborando no 

seu coidado e 

mellora, e 

participar en 

actividades 

literarias. 

mellora.  

B2.7.2.Identifica o funcionamento da biblioteca de aula, de centro, así como as virtuais e colabora no seu coidado e 

mellora. 

B2.7.3.Participa en actividades literarias do centro. 

B2.8.Ter interese 

por ter unha 

biblioteca propia.  

B2.8.1.Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros. 

B3.3.Elaborar 

textos do ámbito 

académico para 

obter, organizar e 

comunicar 

información. 

B3.3.1.Elabora por escrito textos moi sinxelos do ámbito académico (cuestionarios, resumos, informes sinxelos, 

descricións, explicacións...) para obter, organizar e comunicar información. 

B3.4.Elaborar 

textos sinxelos 

que combinen a 

linguaxe verbal e 

a non verbal. 

B3.4.1.Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

B3.5.Usar, de 

xeito guiado, 

programas 

informáticos de 

procesamento de 

B3.5.1.Usa, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto.  
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texto.  

B3.7.Coidar a 

presentación dos 

traballos escritos 

en calquera 

soporte e valorar 

a lingua escrita 

como medio de 

comunicación.  

B3.7.1.Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición 

no papel, limpeza, calidade caligráfica, interliñado… en calquera soporte.  

B3.7.2.Valora a lingua escrita como medio de comunicación e como medio de obtención e coñecemento.  

B4.1.Utilizar 

terminoloxía 

lingüística e 

gramatical bá- 

sica, como apoio 

á comprensión e 

á produción de 

textos, así como 

aplicar o seu 

coñecemento no 

uso da lingua. 

B4.1.2.Identifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en formas verbais dadas.  

B4.2.Aplicar, de 

forma xeral, as 

normas 

ortográficas xerais 

e as de 

acentuación en 

particular, apre- 

ciando o seu valor 

social e a 

B4.2.1.Aplica xeralmente as normas de acentuación.  

B4.2.2.Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas.  

B4.2.3.Valora a importancia do dominio da ortografía para asegurar unha correcta comunicación escrita entre as 

persoas falantes dunha mesma lingua e para garantir unha adecuada interpretación dos textos escritos. 
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necesidade de 

cinguirse a elas.   

B4.3.Utilizar 

correctamente as 

regras de 

puntuación, así 

como construír 

correctamente as 

oracións desde o 

punto de vista 

sintáctico, nas 

producións orais e 

escritas.  

B4.3.3.Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono.  

B4.8.Valorar a 

lingua galega 

dentro da 

realidade 

plurilingüe e 

pluricultural de 

España e de 

Europa.  

B4.8.1.Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

B4.9.Establecer 

relacións 

elementais entre 

as diversas 

linguas que utiliza 

ou está a 

aprender o 

alumnado. para 

B4.9.1.Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender. 

B4.9.2.Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas elementais sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas 

entre todas as linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe. 
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reflexionar sobre 

como mellorar os 

seus procesos 

comunicativos na 

lingua galega. 

B5.1.Escoitar, 

memorizar, 

reproducir e 

valorar textos 

procedentes da 

literatura popular 

galega, así como 

da literatura 

galega en xeral.  

B5.1.1.Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral galega (adiviñas, lendas, contos, 

poemas, cancións, ditos) e da literatura galega en xeral.  

B5.1.2.Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso 

de gozo persoal. 

B5.2.Ler textos e 

obras en galego 

da literatura 

infantil, 

adaptacións 

breves de obras 

clásicas e 

literatura actual, 

en diferentes 

soportes. 

B5.2.1.Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura 

actual, en diferentes soportes. 

B5.2.2.Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura 

actual e en diferentes soportes. 

B5.3.Identificar o 

xénero literario ao 

que pertence uns 

textos dados.  

B5.3.1.Identifica o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: narrativa, poesía e teatro. 
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B5.4.Recrear e 

compoñer 

poemas e relatos 

a partir de 

modelos sinxelos. 

B5.4.1.Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos, emocións, 

preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 

B5.5.Participar 

activamente en 

dramatizacións de 

situacións e de 

textos literarios 

adaptados á súa 

idade.  

B5.5.1.Participa activamente en dramatizacións de situacións e de textos literarios adaptados á súa idade. 

B5.6.Valorar a 

literatura en 

calquera lingua, 

como vehículo de 

comunicación, 

fonte de 

coñecemento 

doutros mundos, 

tempos e culturas, 

e como recurso 

de gozo persoal. 

B5.6.1.Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento doutros mundos, 

tempos e culturas, e como recurso de gozo persoal.  

B5.7.Amosar 

interese, respecto 

e tolerancia ante 

as diferenzas 

persoais, sociais 

B5.7.1.Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e valorando a 

diversidade cultural. 
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e culturais. 

ÁREA: MATEMÁTICAS.                                           ANO ESCOLAR 2019-2020. 

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Expresar 
verbalmente de 
forma razoada o 
proceso seguido 
na resolución dun 
problema. 
 

B1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema de matemáticas ou en 
contextos da realidade  
 

B1.2. Utilizar 
procesos de 
razoamento e 
estratexias de 
resolución de 
problemas, 
realizando os 
cálculos 
necesarios e 
comprobando as 
solucións obtidas.  
 

B1.2.1. 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.  
 
B1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas 

B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas a resolver, contrastando a súa 

validez e valorando a súa utilidade e eficacia. 

B1.2.4. Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos sinxelos da vida cotiá (facturas, folleto.. 

B1.4. Identificar e 
resolver 
problemas da vida 
cotiá, axeitados 
ao seu nivel, 

B1.4.1. Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático.  
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establecendo 
conexións entre a 
realidade e as 
matemáticas e 
valorando a 
utilidade dos 
coñecementos 
matemáticos 
axeitados para a 
resolución de 
problemas.  
 

B1.5. Desenvolver 
e cultivar as 
actitudes persoais 
inherentes ao 
traballo 
matemático  
 

B1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada.  
 

B2.1. Ler, escribir 
e ordenar 
utilizando 
razoamentos 
apropiados, 
distintos tipos de 
números 
(romanos, 
naturais, fraccións 
e decimais ata as 
centésimas).  
 

B2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións.  
B2.1.2. 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 
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B2.3. Operar cos 
números tendo en 
conta a xerarquía 
nas operacións, 
aplicando as súas 
propiedades, as 
estratexias 
persoais e os 
diferentes 
procedementos 
que se utilizan 
segundo a 
natureza do 
cálculo que se 
realizará 
(algoritmos 
escritos, cálculo 
mental, tenteo, 
estimación, 
calculadora), 
usando o máis 
adecuado  
 

B2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas  

 

ÁREA:   VALORES CÍVICOS.                                         ANO ESCOLAR 2019-2020. 

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B1.7.Propoñerse 

desafíos e levalos 

a cabo mediante 

unha toma de 

B1.7.1.Sopesa as consecuencias das súas accións.  

B1.7.2.Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos demais en situacións formais e informais da 
interacción social. 
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decisión persoal, 

meditada e 

responsable, 

desenvolvendo un 

bo sentido do 

compromiso 

respecto a un 

mesmo e aos 

demais. 

B2.7.Actuar con 
tolerancia 
comprendendo e 
aceptando as 
diferenzas. 

B2.7.1.Respecta e acepta as diferenzas individuais.  

B2.7.2.Recoñece, identifica e expresa as calidades doutras persoas. 

B2.8.Contribuír á 
mellora do clima 
do grupo 
amosando 
actitudes 
cooperativas e 
establecendo 
relacións 
respectuosas. 

B2.8.1.Forma parte activa das dinámicas do grupo. 

B2.8.2.Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua. 

B3.5. Comprender 
a importancia dos 
dereitos da 
infancia, 
valorando as 
condutas que os 
protexen. 

B3.5.1. Argumenta a necesidade de protexer os dereitos básicos da infancia. 

B3.5.2. Xustifica a importancia de que todos os nenos e nenas reciban axuda.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Procedementos: A Orde de 23 de novembro de 2007 

que establece a avaliacion da educacion primaria na comunidade 

autonoma de Galicia dinos que esta debe ser global, continua, 

formativa e integradora. 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do 3º trimestre. 

A avaliación das actividades realizadas de modo non presencial so 

terán valor positivo na cualificación. 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado terá en conta o 

conxunto das avaliacións de todo o curso.  

Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 

trimestres, así como as actividades de repaso, reforzo desenvolvidas 

no terceiro trimestre sempre en beneficio do alumno/a. 

 

Instrumentos: Instrumentos: Actividadades de reforzo, apoio e repaso 

realizadas polo alumnado a partir desta situación. 

Cualificación final 

A cualificación final obterase tendo enconta o seguinte: 

 Media da 1º e 2ª avaliación. 

 O traballo do terceiro trimestre, exclusivamente, para 
recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación 
final.  

As materias non superadas da primeira e/ou da segunda avaliación 
poderán recuperarse co traballo e as probas que se poidan facer 
durante o terceiro trimestre coa educación non presencial que se 
está levando a cabo. Teranse en conta os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles de cada materia correspondentes á 1ª 
e 2ª avaliación.  
O alumnado promocionará de nivel sempre e cando o equipo 
docente considere que acadou os aspectos de índole curricular e 
madurativo imprescindibles para continuar no curso seguinte. Esta 
decisión tomaraa o equipo docente de forma colexiada, non 
obstante terá especial consideración a opinión do titor ou titora. Este 
proceso contará co asesoramento da Orientadora. A repetición será 
unha medida excepcional. 

A nivel curricular teranse en conta os estándares de aprendizaxe das 
áreas instrumentais considerados imprescindibles correspondentes á 
1ª e 2ª avaliación.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Refórzanse os aspectos  nos que se observa un maior número 
de dificultade ou nos estándares e competencias imprescindibles 
para seguir un rendemento académico positivo. 
Elaboración e envío diario de actividades na páxina web e aula 

virtual do centro, de reforzo e repaso dos contidos dados nos 

dous trimestres anteriores. 

Respéctanse o número de sesións lectivas semanais 
establecidas legalmente para manter o equilibrio e as rutinas do 
alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío de traballos diariamente na páxina web do centro/aula 
virtual e persoalmente por whatssap a dúas alumnas que non 
tiñan ordenador. 

Corrección do traballo realizado polo alumnado mediante correo 
electrónico ou en papel ao final. 

 

Materiais e recursos 
Ordenador, móbil, internet, libros dixitais, material de reforzo e 
ampliación de editoriais, páxina web. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 As familias serán informadas da modificación das 
programacións mediante mensaxe enviado a través da 
aplicación Abalar. 

 Páxina web do centro. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


