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CURSO: 2019-2020 
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CURSO: 4º Ed. Primaria 

MATERIAS: L.CASTELÁ, L.GALEGA, MATEMÁTICAS, C. SOCIAIS, 

C.NATURAIS, E.FÍSICA, ED. ARTÍSTICA, RELIXIÓN. 



 

1. ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

                                     CURSO: 4º       CIENCIAS NATURAIS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 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. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información 
importante, obtén conclusións e comunica o resultado 
de forma oral e escrita. 
 
CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte dixital ou 
papel, de maneira ordenada, clara e limpa. 
 
CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes 
e gráficos. 
 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou problemas 
que ocorren no seu contorno por medio da observación 
e obter unha información. 

 

CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou 
problemas do seu contorno, empregando medios 
propios da observación para obter unha información. 

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a saúde 
e o desenvolvemento persoal de determinados hábitos 
de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso. 

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de 
descanso e de alimentación sa e diferencia prácticas e 
mensaxes que son contraproducentes para a saúde. 
 
CNB2.2.3. Recoñece algúns factores que producen as 
enfermidades máis habituais (carie, catarros, gripe, 
obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención. 
 

  

 

CURSO: 4º       CIENCIAS SOCIAIS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 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. 

CSB1.1.1.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. 
 
CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os 
traballos de maneira ordenada, clara e limpa. 
 

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 ou histórico. 

CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario 
adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre 
Ciencias sociais. 
 
CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e 
manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e 
as tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

  

 

CURSO: 4º                 INGLÉS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1. Comprender a idea global e a información máis 
importante en textos orais moi breves con estruturas 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información 
mais importantes de textos orais, con estruturas 



simples e coñecidas cun léxico de uso cotiá con axuda 
de elementos lingüísticos e non lingüísticos presentes 
nas situacións comunicativas e conectados cos 
propios intereses e coas propias experiencias, 
articulados con claridade e lentamente, transmitidos 
de viva voz ou por a través de recursos multimedia 
que non distorsionen a mensaxe. 

 

coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios 
audiovisuais ou da Internet adecuados a súa idade. 
 
PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece 
palabras e expresións coñecidas en textos orais (contos, 
cancións e conversas) sobre temas familiares ou do seu 
interese e expresados con claridade e que conten con 
apoio visual. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación básicos nos diferentes contextos 
comunicativos de forma significativa. 

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en 
interaccións orais nas que participa que traten sobre 
temas familiares procedentes de diferentes medios de 
comunicación e da Internet. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e 
as ideas máis importantes en textos escritos sinxelos de 
temas previamente traballados de forma oral e de 
interese para o alumnado, e conte con apoio visual en 
soporte papel ou dixital 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 
relacionadas cos temas traballados previamente de 
forma oral. 
 
PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito 
sinxelo acompañado de apoio visual, acorde a súa idade 
procedente dos medios de comunicación adaptados a 
súa competencia lingüística. 
 

B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para 
completar actividades preelaboradas polo persoal 
docente. 

PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC para a produción 
de textos sinxelos. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 

 

PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira e a súa cultura. 

 

CURSO: 4º       EDUCACIÓN FÍSICA 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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. 
 
EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos propostos 
no medio natural ou en contornos non habituais con 
certo nivel de incertezas. 
 

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.Participa activamente nas actividades 
propostas para mellorar as capacidades físicas 
relacionándoas coa saúde. 

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. 

  

 

CURSO: 4º       LENGUA CASTELLANA 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de palabras LCB1.4 2. Diferencia polo contexto o significado de 



sinxelas a partir do seu contexto de uso. correspondencias fonema-grafía idénticas en textos 
significativos. 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos 
orais sinxelos. 

LCB1.5.1. 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. 
 
LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á 
comprensión literal. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á 
idade e utilizando a lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía. 

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, 
adecuados a súa idade e reflectindo a estrutura e 
destacando as ideas principais. 
 
LCB2.3.6. Iníciase na utilización autónoma do dicionario 
en distintos soportes, no seu traballo escolar. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes 
intencións comunicativas, aplicando as regras 
ortográficas e coidando a caligrafía, orde e presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas, utilizando 
elementos de cohesión básicos e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas básicas. 

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación de modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación para escribir, presentar 
os textos e buscar información, buscar imaxes, crear 
táboas e gráficas etc. 

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. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais 
e outros recursos didácticos ao seu alcance e propios da 
súa idade como apoio e reforzo da aprendizaxe. 

 

CURSO: 4º       LINGUA GALEGA 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos 
orais sinxelos. 

LCB1.5.1. 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. 
 
LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á 
comprensión literal. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á 
idade e utilizando a lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía. 

LCB2.2.2. 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. 

LCB2.3.6. Iníciase na utilización autónoma do dicionario 
en distintos soportes, no seu traballo escolar. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes 
intencións comunicativas, aplicando as regras 
ortográficas e coidando a caligrafía, orde e presentación 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando 
elementos de cohesión básicos e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas básicas. 

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación de modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación para escribir, presentar 
os textos e buscar información, buscar imaxes, crear 
táboas e gráficas etc. 

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. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais 
e outros recursos didácticos ao seu alcance e propios da 
súa idade como apoio e reforzo da aprendizaxe. 

  

 

CURSO: 4º      VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo e VSCB1.3.1. Reflexiona, sintetiza e estrutura os seus 



independente empregando as emocións de forma 
positiva. 

pensamentos. 
 
VSCB1.3.2. Utiliza estratexias de reestruturación 
cognitiva, de xeito guiado, sobre situacións da súa 
realidade. 

B1.5. Adquirir capacidades para tomar decisións de 
forma independente, manexando as dificultades para 
superar frustracións e sentimentos negativos ante os 
problemas. 

VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento creativo na análise de 
problemas e na formulación de propostas de actuación. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de 
emprendemento para conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.2. Realiza propostas creativas e utiliza as súas 
competencias para abordar proxectos sobre valores 
sociais. 

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

VSCB2.1.1. Expresar con claridade e coherencia 
opinións, sentimentos e emocións. 
 
VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos. 

MATEMÁTICAS 4º  

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

MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas 

 
MTB1.2.4. Identifica e interpreta datos e mensaxes de 

textos numéricos sinxelos da vida cotiá (facturas, 
folletos publicitarios, rebaixas...). 

B1.3. Profundar en problemas resoltos propoñendo 
pequenas variacións nos datos, outras preguntas etc. 

MTB1.3.2. Formula novos problemas, a partir dun 
resolto: variando os datos, propoñendo novas 
preguntas, conectando coa realidade, buscando outros 
contextos etc. 

B1.4. 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 

MTB1.4.1. Practica o método científico sendo ordenado, 
organizado e sistemático. 

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

MTB1.5.1. 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). 

MTB2.1.2. 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. 

B2.4. 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. 

MTB2.4.1. 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. 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as 
súas relación, utilizándoas para resolver problemas da 
vida diaria. 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as 
medidas temporais e as súas relacións. 

ED. ARTISTICA (PLÁSTICA)  

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos 
diversos que se utilizan nas producións artísticas. 

 EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con 
diferentes formas, cores, texturas e materiais. 

 EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais téxtiles de 
refugo. 

  EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e texturas (arxila, 



tecidos, papel etc…) para as súas creacións plásticas. 

 EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. 
para os debuxos usando liñas grosas, finas, sombras, 
manchas etc. 

B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os 
instrumentos e os espazos, 

EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa 
de forma responsable e axeitada os materiais, os 
instrumentos e os espazos.  

EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, 
respectando as normas e as indicacións establecidas, e 
crea hábitos de traballo.  

 

ED. ARTÍSTICA (MÚSICA)  

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e de 
diferente autoría.  
 

 
EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 
relaciónaas coas súas obras.  
 

  
B2.2. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias 
interpretando un pequeno repertorio de cancións 
sinxelas e practicando a improvisación.  
 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un 
pequeno repertorio de cancións sinxelas.  
 
 
 

BB1.5. Utilizar recursos gráficos durante a audición 
dunha peza musical, así como rexistros e aplicacións 
informáticas para a análise e a produción musical.  
 

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 
representar ou realizar tarefas de análise e produción 
musical.  
 
 
 
 
 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Dialogo co alumnado vía telemática a ser posible e vía telefónica. 

 Observación do traballo do alumnado a través das actividades realizadas e 
enviadas ao profesorado. 

 Probas e tarefas avaliadas  no primeiro e segundo trimestre. 

Instrumentos:  

 Tarefas e exercicios realizados polo alumnado durante este tempo. 

 Actitude e esforzo do alumnado durante esta situación de confinamento. 

 Todo o realizado durante os dous primeiros trimestres. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 A cualificación obterase dos resultados da primeira e da segunda avaliación . 

 Engadirase o  traballo realizado polo alumnado durante o terceiro trimestre , 
valorando  e o seu esforzo e interese e tendo en conta a situación individual 
de cada alumno/a. A valoración sempre será para mellorar a nota. 

 
O alumnado con materias pendentes doutro curso: A materia queda superada se 
supera a do curso actual. 
 



 



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

ampliación)  

Actividades  

     NATURAIS E SOCIAIS 

 Actividades de comprensión lectora e realización de actividades sobre a lectura. 

 Actividades interactivas: xogos online para repasar . 

 Vídeos explicativos de youtube adaptados á súa idade, para favorecer a 
comprensión e a ampliación de conceptos e relacionados coas actividades 
enviadas. 

 Realización de esquemas e resumos sobre os textos traballados. 

 Actividades escritas do libro de texto ou fichas preparadas sobre o tema a 
repasar ou ampliar. 

 Realización de pequenos e sinxelos experimentos caseiros para experimentar 
sobre algúns efectos e sacar conclusións sobre eles. 

     LENGUA CASTELLANA E LINGUA GALEGA 

 Actividades de comprensión lectora e realización de actividades sobre a lectura. 

 Realización de resumos e esquemas sobre diferentes tipos de textos. 

 Visionado de vídeos explicativos de youtube para logo analizalos, responder 
preguntas sobre eles e comentalos ou seguir instrucións para conseguir un 
produto final (actividade plástica, esquema, ...). 

 Actividades do libro de texto e fichas realizadas polo mestre de reforzo e 
ampliación. 

     VALORES E INFORMÁTICA 

 Visionado e comentario posterior sobre vídeos que traten temas sociais 
relevantes a axeitados á súa realidade máis próxima. 

 Realización de actividades escritas de comprensión e opinión sobre os vídeos e 
outros textos propostos relacionados con temas sociais relevantes e 
adaptados. 

 Realización das tarefas en soporte informático cando así o poidan facer 
dependendo da disposición de ferramentas para este caso. 

     INGLÉS 

 As actividades son principalmente de comprensión auditiva: cancións (para 
repetir  tamén patróns sonoros e afianzar a pronunciación), rimas e historias 
curtas adaptadas ao nivel de cada grupo. Outras actividades de comprensión 
auditiva: vídeos para seguir instrucións e conseguir un produto final (unha 
actividade plástica). 

 Actividades interactivas: xogos online para repasar vocabulario, estruturas e 
pronunciación. 

 Actividades escritas tipo completar un formulario online ou unha ficha 
previamente preparada, xeralmente sobre vocabulario e estruturas de temas 
traballados e nalgúns casos ampliación de vocabulario.  

 Actividades dos libros de texto de repaso e ampliación. 
       EDUCACIÓN FÍSICA 

  E.F: Fanse propostas de actividades que se poidan facer tanto dentro como fóra 
da casa (patio, xardín, praia, monte,...). 

       MATÉMATICAS: 

 Realización de exercicios e tarefas de repaso reforzo e ampliación  (Cálculos, 
resolución de problemas). 

       PLÁSTICA:  

 Tarefas de creación propia ou dirixidas utilizando diversos materiais. 
MÚSICA:Visualización de vídeos, tarefas on line  

 propostas de actividades relacionadas coa audición de pezas instrumentais, cancións e 
partituras para a frauta.. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 

 Para alumnado con conectividade: comunicación  a través de video chamadas, 
mensaxes electrónicos coas actividades, explicación e corrección das mesmas. 
Mediante  mensaxes escritas ou de voz a través de whatsapp. 

 Alumnado sen conectividade: (Non é o caso). De ser preciso a través de 
chamada telefónica e buscaríanse os medios a través dos servizos do Concello 
para facerlle chegar as actividades. 

 
  L. GALEGA, L.CASTELÁ, C.SOCIAIS, C.NATURAIS, INGLES, VALORES : 

 A conexión é diaria por parte do titor a través do correo electrónico, polo cal se 
envían as actividades.  A partir de aí a comunicación é via correo electrónico, 
teléfono e whatsapp; a través dos cales se van entregando as actvidades e se 
devolven correxidas e coas indicacións pertinentes. As tarefas vanse graduando 
diariamente sen exceder dúas áreas por día, de xeito que teñan tempo de 
facelas e dispoñan ademais de tempo libre para relaxarse ou adicar a outras 
tarefas non relacionadas co ámbito escolar. 

  E.F:  

 Mantense a comunicación co alumnado mediante correo electrónico e 
mediante teléfono. Envíanse as propostas cada 10 ou 15 días 
aproximadamente. 

   MATEMÁTICAS E PLÁSTICA: 

 A comunicación co alumnado é mediante correo electrónico enviando tarefas  
dúas ou tres veces por semana. As tarefas son revisadas  individualmente e 
indicando os erros, reenviando de novo por correo. 
De ser posible tamén se fan vídeo chamadas. 

   MÚSICA: 

 As actividades están aloxadas nun blog de aula e notificase das mesmas a 
través de Abalar. 
 

 
 

Materiais e recursos 

 
Libros de texto, fichas, Recursos dixitais:Libros dixitais, acceso a internet, video 
conferencias (webex), correos electrónicos, whatsapps 
E.F: Aqueles dos que dispoñan na súa casa e os que podan atopar na súa contorna. 



 

 

 

 

 

 

 


