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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CIENCIAS DA NATUREZA  

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

 

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

 

 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

 

B1.2. Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o 
material e as normas de convivencia 
 

CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta 
os compañeiros/as, o material e as normas de convivencia. 
 

CIENCIAS SOCIAIS  

B1.1.Realizar traballos de investigación que partan do establecemento de 
conxecturas, da observación, experimentación e da toma de conciencia dos 
sentimentos e sensacións como medios básicos para obter información, 
seleccionala, organizala, extraer conclusións e comunicalas sen esquecer a 
introdución ao manexo das TIC para este fin e valorando o esforzo realizado. 

 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas 
coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume 
responsabilidades. 

 

B1.2. Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e tolerancia 
ante as achegas alleas. 

 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un 
comportamento responsable, construtivo e solidario, valorando o esforzo e o coidado 
do material. 
 

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

 

CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. 

 

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

CSB3.8.1.Cita e valora algunha das festas propias do outono, do inverno, da 
primavera e do verán que se celebran na contorna escolar e contribúe á súa 
conservación. 
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B4.2. Reconstruír a memoria do pasado próximo partindo de fontes familiares 
a través da realización dunha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa 
familia. 

 

CSB4.2.1.Explica oralmente unha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa 
familia. 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando o quenda de palabra. 
 

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias. 
 

 
 

LCB1.1.2. Aplica as normas socio- comunicativas: escoita e respecta a quenda de 
palabras. 
 

B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula. 
 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. 
 

B1.5. Comprender o sentido global dun texto oral. Identificar información 
relevantes. 
 

LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do ámbito 
escolar e social. 
 

B1.9 Expresarse de forma oral en diferentes situacións con vocabulario 
axeitado e unha secuencia coherente. 

 

LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. 
 

 

LCB1.9.3. Utilizar correctamente expresións para situar e ordenar as rutinas: antes, 
despois, pola mañá, pola noite… 

 

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

 

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

 

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. 

 

LCB1.11.1. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta índole. 

 

B2.1. Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e sinxelos. 

 

LCB2.1. Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e sinxelos. 

 

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

LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos. 
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LINGUA GALEGA E LITERATURA  

B1.4. Manter unha adecuada actitude de escoita, ante situacións 
comunicativas cotiás, respectando as intervencións dos e das demais. 
 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, 
sen interromper. 
 

B1.5. Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen na 
aula amosando valoración e respecto polas 
 

LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 
 

B2.1. Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso cotián ou 
procedentes dos medios de comunicación. 
 

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de 
situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 
 

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de 
ilustracións. 

 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. 
 

B2.3. Ler, de forma guiada, textos sinxelos adecuados aos seus intereses para 
chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras. 
 

LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi sinxelos. 
 

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 
 

LGB2.7.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas 
feitas. 
 

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

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

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

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

B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 
 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á expresividade lectora. 
 

MATEMÁTICAS  

B1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo matemático 
ben feito. 
 

MTB1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo, claro e 
ordenado no caderno e en calquera aspecto a traballar na área de Matemáticas. 
 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 
 

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. 
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MTB2.2.4. Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica. 

 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 
 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma na resolución 
de problemas contextualizados. 
 

 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta (sen levadas) 
na resolución de problemas contextualizados. 
 

B2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de problemas. 
 

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

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

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

VALORES  

B1.2.Tomar conciencia das emocións, recoñecendo os signos físicos que as 
poden acompañar. 
 

VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas emocións. 
 

B1.4. Desenvolver actitudes para actuar con motivación e responsabilidade. 
 

VSCB1.4.1.Realiza as tarefas seguindo as pautas acordadas. 
 

 
 

VSCB2.2.3. Conversa sobre un tema proposto e respecta a quenda de palabra. 
 

B3.1. Participar en actividades grupais e de equipo, tendo en conta as propias 
necesidades e amosando unha boa disposición para recibir e dar axuda. 
 

VSCB3.1.3. Mantén boas relacións cos compañeiros e compañeiras. 

 
 

B3.4. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e 
corresponsabilidade de homes e mulleres. 

 

VSCB3.4.1. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)  

B1.3. Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos e dos 

instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

EP1.3.3. Identifica os tamaños. 
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EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas. 

 

B1.4. Usar léxico sinxelo e adecuado para comentar as obras plásticas propias 

e alleas. 

 

B1.4. Usar léxico sinxelo e adecuado para comentar as obras plásticas propias e 

alleas. 

 

B2.1. Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as formas, 

texturas e cores. 

 

EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a 

posteriori obras plásticas. 

 

B2.2. Realizar composicións plásticas que representen o mundo imaxinario, 

afectivo e social. 

 

EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as ferramentas 

e as técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, lapis de 

cores etc.). 

 

EDUCACION MUSICAL  

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.  
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA  

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas e regras establecidas. 

EFB1.3.1 Participa activamente nas actividades propostas 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais. 

EFB3.1.1Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio. 

B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas en 
especial as de Galicia 

EFB6.2.1.Practica xogos libres e xogos organizados. 

B6.3. Manifestar respecto cara ao entorno e o medio natural nos xogos e 
actividades ao aire libre. 

EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural 

INGLÉS  

 B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade 

(contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes) 

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi breves 
e sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha pronuncia ben 
articulada, e con apoios visuais moi redundantes que axuden á comprensión. 
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emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por 

medios técnicos que non distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio 

visual moi redundante que axude á comprensión. 

 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos. 
PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar máis 
básica (abrir/pechar o libro, sentar, dar un lapis…). 

 B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais 

en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos que o tema tratado e 

o tipo de texto resulten moi familiares, e conteñan apoio visual moi 

redundante en soporte papel ou dixital. 

 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos 
temas traballados. 

 B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, compostos de 

frases simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións 

ortográficas máis elementais e os principais signos de puntuación, para falar 

de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida 

cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

  

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá. 
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1. 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. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

C. NATURAIS, C.SOCIAIS, L. CASTELÁ. L. GALEGA E 
MATEMÁTICAS: actividades de expresión oral, lectura e comprensión, 
escritas, interactivas, de experimentación,...tanto de repaso como de 
ampliación. 
VALORES: Plantéanse actividades nas que o alumnado interaccione 
coa súa familia. 
PLÁSTICA: Actividades nas que se utilizan diferentes materiais e 
relacionadas coas súas experiencias e a súa realidade actual. 
Foméntase o emprego de materiais de refugallo. 
E. FÍSICA: Danse propostas de actividades que animen ao alumnado 
ao movemento máis a actividade motriz, tanto dentro como fóra da casa 
( patio, xardín, praia, campo,...) 
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.  
MÚSICA:Visualización de vídeos, tarefas on line. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
  C. NATURAIS, C.SOCIAIS, L. CASTELÁ. L. GALEGA ,MATEMÁTICAS, 
VALORES, PÁSTICA E EDUCACIÓN FÍSICA: Estase en contacto coa 
totalidade do alumnado. Dáse unha clase por videochamada a diario dunha 
duración de hora ou hora e media. Mantense a rutina do colexio de facer 
unha pequena asemblea. Despois trabállanse dúas ou tres materias. 
Normalmente ao terminar a clase, rematan a súa tarefa e envían por guasap 
para a súa corrección. Corríxese mediante audio e ao día seguinte 
resólvense as dúbidas se as houbera. O día anterior envíase un correo 
electrónico co que se vai traballar para que os nenos e nenas o miren antes 
da clase. 
 
 INGLÉS: A conexión é unha vez por semana a través de correo electrónico 
(os venres), no que se envían as actividades para dúas sesións semanais. A 
partir de aí a comunicación é a través do correo electrónico, teléfono  
whatsapp. 

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, 
vídeo conferencias (webex), correos electrónicos, whatsapps. Materiais 
diversos dos que se dispón na casa tanto do docente como do alumnado 
(contos, globo terráqueo, imáns, lanternas, ...), outros que se podan atopar 
no entorno natural máis próximo (cunchas, pedras, plantas, paus,...) e todo 
aquilo que axude ao aprendizaxe nesta situación. Utilízanse tamén materiais 
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de refugallo. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Informarase a través de abalar móbil. 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 


