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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Iniciarse na ac=vidade cienXfica a 
través de proxectos: buscar, seleccionar 
información de forma guiada e comunicar os 
resultados en diferentes soportes

CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía na ob-
servación e na planificación de accións e tare-fas 
e ten inicia=va na toma de decisións.

B4.2. Realizar experiencias sinxelas para 
analizar efectos das forzas sobre obxectos e 
movementos co=áns.

CNB4.2.1 Realiza experiencias sinxelas sobre os 
efectos da aplicación dunha forza en situacións 
da vida co=án. 
CNB4.2.2 Analiza os efectos das forzas sobre 
obxectos e movementos co=áns.

B5.1. Observar, manexar e clasificar obxectos 
e aparellos simples domés=cos e escolares 
iden=ficando a súa u=lidade, as partes que 
os compoñen e a enerxía que empregan.

CNB5.1.1. Iden=fica e coñece a diversidade de 
máquinas do seu contorno e os beneficios que 
producen na vida co=á. 
 CNB5.1.2. Coñece os oficios das persoas do seu 
contorno e valora a importancia de cada 
profesión, a responsabilidade e a contribución 
social, evitando estereo=pos sexistas.

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

CSB1.4.1.Iden=fica a terminoloxía propia da 
área.

B2.2. Observar e localizar nun mapa os 
lugares nos que hai auga dis=n-guindo entre 
zonas de auga doce e salgada.

CSB2.2.1. Iden=fica os lugares onde hai auga na 
contorna e localiza, en mapas sinxelos, co-mo se 
distribúe a auga doce e salgada no territorio.

B2.5. Iden=ficar as diferenzas entre paisaxe 
natural e urbana, analizando en grupo as 
consecuencias que a in-tervención humana 
provoca na con-servación da paisaxe natural 
e defi-nindo algunhas medidas para a con-
servación desta.

CSB2.5.1.Iden=fica os elementos da paisaxe 
natural e urbana mais próxima.

B2.6.Iden=ficar os elementos básicos que 
conforman a paisaxe local e co-ñecer 
algunha caracterís=cas máis significa=va 
destes.

CSB2.6.1.Cita algúns dos elementos básicos que 
conforman a paisaxe local e coñece as 
caracterís=cas máis significa=va destes.

B2.7.Iden=ficar algunhas rochas e minerais 
presentes na contorna e recoñecer algúns 
usos que as persoas fan deles.

CSB2.7.1.Iden=fica algúns minerais e rochas da 
súa contorna e coñece algúns usos aos que se 
des=nan

B3.7.Iden=ficar as profesións que non lle son 
tan familiares, coñecer un pouco sobre elas 
e clasificalas segundo o servizo que prestan á 
comunidade e se se realizan en fábricas ou 
ao aire

CSB3.7.1.Describe as funcións das profesións 
que lle son máis novas, responsabilidades, 
ferramentas que empregan e o servizo que lle 
prestan á poboación.
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B3.8.Coñecer e respectar as normas básicas 
do coidado e seguridade via-ria como peóns 
e peoas e como per-soa usuaria de medios 
de transporte.

CSB3.8.1.Explica as normas básicas viarias que 
ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou 
peoa nos medios de transporte 
CSB3.8.2.Recoñece a importancia do coidado e 
limpeza da vía pública e dos seus elementos

B4 5.Coñecer que é un museo, cal é a súa 
función e valorar o seu papel gozando da 
contemplación de obras arXs=cas.

CSB4.5.1.Explica que é un museo e cales son as 
súas funcións. 
CSB4.5.2.Recoñece os museos, e os si=os 
arqueolóxicos como espazos de gozo e ocio

B5.4. Coñecer os principais avances da 
ciencia e da tecnoloxía.Iden=ficar os 
beneficios e riscos.

CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avan-ces 
da ciencia no fogar e na vida co=á, na medicina, 
na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine 
e no deporte e nas tecnoloxías da información e 
a comunicación.

B1.1. Par=cipar en situacións de co-
municación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando o quenda de palabra e a 
intervención dos e das demais

LCB1.1.1. Expresa de forma global sen=men-tos, 
vivencias e opinións 
LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunica-
=vas: escoita, espera de quendas.

B1.5.Recoñecer o tema e o sen=do xeral dun 
texto oral breve e sinxelo, de diferente 
=poloxía, atendendo á forma da mensaxe 
(descri=vos, narra=vos, dialogados) e a súa 
intención comunica=va (informa=vos, 
literarios e prescri=vos).

LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a 
información xeral dun texto oral sinxelo de uso 
habitual, do ámbito escolar e social. 
LCB1.5.3. Responde preguntas correspond-entes 
á compresión literal

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. U=lizar de xeito efec=vo a linguaxe 
oral: escoitar e preguntar

LCB1.11.1 Emprega de xeito efec=vo a lin-guaxe 
oral para comunicarse: escoita e pregunta para 
asegurar a comprensión

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes 
textos sinxelos de carácter infan=l.

LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e 
entoación axeitada, diferentes =pos de textos 
moi sinxelos apropiados á súa idade.

B2.2. Comprender dis=ntos =pos de textos 
adaptados á idade e u=lizando a lectura 
como medio para ampliar o vocabulario.

LCB2.2.2. Dis=ngue, de forma xeral, entre as 
diversas =poloxías textuais en textos do ámbito 
escolar e social, atendendo á forma da mensaxe 
(descri=vos, narra=vos, dialogados) e a súa 
intención comunica=va (informa=vos, literarios e 
prescri=vos).
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B2.3. U=lizar de xeito guiado estrate-xias 
elementais para a comprensión lectora de 
textos moi sinxelos de di-versa =poloxía.

LCB2.3.1. Ac=va, de forma guiada, coñece-
mentos previos para comprender un texto. 
LCB2.3.2. Formula hipóteses sobre o con=do do 
texto a par=r do Xtulo e das ilustracións re-
dundantes

B3.1. Producir textos sinxelos segun-do un 
modelo con diferentes formatos (descri=vos, 
narra=vos, dialogados) e intencións 
comunica=vas(informa=vos, literarios e 
prescri=vos, aplicando as regras ortográficas 
de nivel e coidando a presentación

LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes 
soportes, textos sinxelos propios da vida co=á, 
do ámbito escolar e social, atendendo á forma 
da mensaxe e a súa intención comunica=va)e 
respectando as normas grama=cais e 
ortográficas básicas: cartas, folletos 
informa=vos, no=cias, instrucións, receitas, 
textos literarios 
LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con 
caligraha clara e limpeza, evitando riscos etc.

B2.4. Ler por propia inicia=va diferen-tes 
=pos de textos.

LCB2.4.2. Explica, de xeito sinxelo, as súas 
preferencias lectoras.

B3.3. Aplicar, de xeito guiado, todas as fases 
do proceso de escritura na produción de 
textos escritos de dis=n-ta índole: 
planificación, textualización, revisión e 
reescritura

LCB3.3.1. U=liza borradores que amosan a 
xeración e selección de ideas e a revisión or-
tográfica na escritura de textos sinxelos propi-os 
do ámbito da vida persoal, social e escolar

B3.4. Elaborar, de xeito guiado, pro-xectos 
individuais ou colec=vos sobre diferentes 
temas da área.

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guia-da, 
textos sinxelos, que ilustra con imaxes de 
carácter redundante co con=do.

B4.1. Aplicar os coñecementos grama=cais 
básicos sobre a estrutura da lingua, 
(categorías grama=cais), para favorecer unha 
comunicación máis eficaz.

LCB4.1.2. U=liza con corrección os tempos 
verbais: presente, pasado e futuro ao producir 
textos orais e escritos.

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua

LCB4.4.2. U=liza signos de puntuación nas súas 
composicións escritas.

B2.1. Ler, escribir e ordenar números 
enteiros u=lizando razoamentos apro-
piados.

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 
999 
MTB2.1.2. Iden=fica o valor de posición das 
cifras en situacións e contextos reais. 
MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto 
ascendentes como descendentes.
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B2.2. Interpretar diferentes =pos de 
números segundo o seu valor, en si-tuacións 
da vida co=á.

MTB2.2.1. U=liza os números ordinais en 
contextos reais. 
MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da 
vida co=á números naturais ata o 999. 
MTB2.2.3. Descompón e compón números 
naturais, interpretando o valor de posición de 
cada unha das súas cifras. 
MTB2.2.4. Iden=fica os números pares e os 
impares

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 coas 
operacións de suma e resta na resolución de 
problemas contextualizados 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos 
coa operación da mul=plicación na resolución de 
problemas contextualizados. 
MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo 
mental.

B3.1. Coñecer e u=lizar o quilómetro, o 
metro e o cenXmetro como unidades de 
medida de lonxitude.

MTB3.1.1. Coñece e u=liza o quilómetro, o 
metro e o cenXmetro como unidades de medi-
da de lonxitude.

B3.2. Coñecer e u=lizar o quilo, o medio 
quilo e o cuarto quilo como unidades de 
medida de peso.

MTB3.2.1. Coñece e u=liza o quilo, o medio quilo 
e o cuarto quilo como unidades de medida de 
peso.

B3.3. Coñecer e u=lizar o litro, medio litro e 
cuarto litro como unidades de medida de 
capacidade

MTB3.3.1.Coñece e u=liza o litro, medio litro e 
cuarto litro como unidades de medida de 
capacidade

B3.4. Coñece as unidades básicas de medida 
do tempo e as súas relacións, u=lizándoas 
para resolver problemas da vida diaria.

MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e 
dixitais. (En punto, medias e cuartos)

B3.5. Coñece o valor e as equivalen-cias 
entre as diferentes moedas e bil-letes do 
sistema monetario da Unión Europea

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das 
diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea u=lizándoas tanto 
para resolver problemas en situación reais como 
figuradas.

B4.2. Nomear un polígono segundo o seu 
número de lados.

MTB4.2.1. Coñece os diferentes =pos de polí-
gonos en obxectos do entorno inmediato.

B4.3. Discriminar prismas, pirámides, conos, 
cilindros e esferas

MTB4.3.1. Recoñece corpos con formas cúbi-cas 
e esféricas en obxectos do entorno inmediato.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  DE  5 11
CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA: 

   



B1.1. Comprender a información xeral e 
relevante de textos orais sinxelos proce-
dentes da radio ou da televisión, próxi-mos á 
experiencia infan=l.

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e 
relevante de textos orais sinxelos procedentes 
da radio ou da televisión, próximos á experiencia 
infan=l. 
LGB1.1.2. Recoñece a función dos medios de 
comunicación como fonte de información

B1.3. Comprender e producir textos orais 
sinxelos, propios do uso co=án ou do ámbito 
académico

LGB1.3.1. Par=cipa nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e 
contestando se é preciso. 
LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase 
ou explicacións sobre a organización do traballo 
e pregunta, se é preciso, para verificar a súa 
comprensión. 
LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos 
ante a clase e responde preguntas elementais 
sobre o seu con=do.

B1.5. Par=cipar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas 
normas que rexen a interacción oral.

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos 
intercambios orais.  
LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas 
par=cipantes nos intercambios orais. 
LGB1.5.3. U=liza a lingua galega en calquera 
situación de comunicación dentro da aula e 
valora o seu uso fóra dela. 
LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio 
comunica=vo oral. 
LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio 
comunica=vo oral, mostra interese, unha 
ac=tude recep=va de escoita e respecta as 
opinións das demais persoas. 
LGB1.5.6. Par=cipa na conversa formulando e 
contestando preguntas 

.

B1.8. Interesarse por amosar unha pro-
nuncia e entoación adecuadas

LGB1.8.1. Interésase por expresarse oral-mente 
coa pronuncia e entoación axeitada a cada acto 
comunica=vo e propia da lingua galega.

B1.9. Usar unha linguaxe non discriminatoria 
e respectuosa coas diferenzas.

LGB1.9.1. Iden=fica o uso da linguaxe dis-
criminatoria e sexista evidente. 
LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas 
diferenzas, en especial ás referentes ao xénero, 
ás razas e ás etnias

B1.10. Iden=ficar a lingua galega con 
diversos contextos de uso oral.

LGB1.10.2. Recoñece a validez da lingua galega 
para conversas con persoas coñeci-das ou 
descoñecidas
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác=ca respec=va 

B2.3. Ler, de forma guiada, textos adecuados 
aos seus intereses para chegar 
progresivamente á expresividade e 
autonomía lectoras, e drama=za cando é 
preciso.

LGB2.3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa 
velocidade adecuada.

B3.1. Producir e reescribir textos sinxe-los, 
rela=vos a situacións co=ás infanXs, aqueles 
propios dos medios de comuni-cación ou os 
relacionados coa escola

LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e 
de xeito crea=vo. 
LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, 
dous puntos, puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación 
LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras 
ortográficas, con especial atención ao uso das 
maiúsculas

B3.5. Presentar adecuadamente os traballos 
escritos en calquera soporte e valorar a 
lingua escrita como medio de comunicación 
e de expresión crea=va

LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas 
bás icas de presentac ión establec idas: 
disposición no papel, limpeza e calidade 
caligráfica. 
LGB3.5.2. Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión crea=va

B4.4. Recoñecer de forma xeral, as 
diferenzas entre a lingua oral e a lingua 
escrita.

LGB4.4.1. Recoñece, de forma xeral, as 
diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita

B4.5. Comparar aspectos básicos das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada.

LGB4.5.1. Compara aspectos moi elemen-tais e 
evidentes (gráficos, foné=cos, sintác=-cos, 
léxicos) das linguas que coñece.

B5.1. Recrear e reescribir diversos textos 
literarios, usando modelos

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega 
como fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal.

B5.5. Valorar a literatura en calquera lingua, 
como vehículo de comunicación e como 
recurso de gozo persoal.

LGB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, 
como vehículo de comunicación, e como recurso 
de gozo persoal

B5.6. Amosar interese, respecto e tole-rancia 
ante as diferenzas persoais, soci-ais e 
culturais.

LGB5.6.1. Amosa curiosidade por coñecer outros 
costumes e formas de relación social, 
respectando e valorando a diversidade cultural.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Análise e rexistro  das tarefas realizadas en cada unha 
das propostas.Rexistro da información recollida en cada un dos 
faladoiros . Análise e rexistro de propostas entregadas quincenalmete. 
Valóranse posi=vamente ás ac=vidades realizadas durante a 3º 
avaliación dándolle moita importancia a cues=óns como a inicia=va, a 
autonomía, a presentación, a constancia, o esforzo… tendo en conta en 
todo momento as circunstancias persoais e individuais de cada neno/a.  

Instrumentos: táboas de rexistro, follas de observación, listas de cotexo, 
rexistros… das propostas de traballo e dos faladoiros realizados a través 
de videochamadas.

Cualificación 
final

A cualificación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 
2019/2020 será a media aritmé=ca das dúas primeiras avaliacións, 
sendo valoradas posi=vamente as tarefas realizadas na 3ª avaliación.  

Alumnado de 
materia 

pendiente

Os nenos/as con materia pendente contarán cun programa específico e 
individualizado de reforzo.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades 

As ac=vidades e tarefas propostas para a 3ª avaliación están 
enfocadas principalmente ao repaso, reforzo e recuperación de cada 
área, procurando en todo momento non sobrecargar de tarefas 
excesivas. Para favorecer o progreso na aprendizaxe e no 
desenvolvemento das competencias clave, establécense ac=vidades 
de ampliación daquelas aprendizaxes imprescindibles.  

As ac=vidades propostas para a área de matemá=cas serán de =po 
manipula=vo (con materiais que teñan nas súas casas), e de =po 
competencial: construír un dominó de sumas e restas, pesar 
obxectos, elaborar listas da compra, averiguar prezos dos productos 
e calcular o total, cuadrantes de números... As ac=vidades propostas 
para a área de linguas serán xeralmente de lectura e escritura: 
describir a un membro da familia, construír dados para contar 
historias, xogo de símbolos grama=cais... Nas áreas de ciencias 
levarán a cabo ac=vidades de inves=gación, de =po competencial e 
elaboración de maquetas (con materiais de refugallo e que teñan na 
casa), tal e como facemos na aula: elaborar un póster sobre os 
hábitos de vida saudables, elaborar a pirámide alimen=ca, elaborar 
un menú semanal para o comedor, construír un ecosistema. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

Neste nivel o 100% do alumnado posúe algún =po de conexión, o 
que facilita a comunicación constante a través de correos 
electrónicos creados para este fin, dando paso progresivo ao 
traballo na aula virtual, na que se explican e expoñen as propostas 
e tarefas, incluindo vídeos explica=vos das ac=vidades que o 
precisen. 
Contacto a través de telefonía móbil con cada unha das =toras, a 
través de grupos de whatsap. 
Titorización individializada do alumnado a través de chamadas e 
videochamadas. 
Videoconferencias semanais grupais (faladoiros), por medio da 
plataforma Skype a pe=ción e acordo coas familias. 
Temos dous alumnos que únicamente dispoñen do móbil dun dos 
proxenitores, reciben semanalmente as propostas impresas no seu 
domicilio, que se lle fan chegar a través de Protección Civil. 
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Materiais e recursos

Conexión a internet, ordenador, tablet e teléfono móbil. 
Libros de texto hsicos e dixitais. 
Aula virtual e páxina web do centro. 
Webex e Skype. 
Material de uso común ou de refugallo que teñan nas súas casas. 
Material funxible (libros, libretas, lapiceiros, cores, folletos, 
revistas, cartón…). 
Enviouse paquete con todo o material que os nenos/as =ñan na 
aula a través do persoal de Protección Civil. 
As =toras a través da comisión económica das familias encargaron 
paquetes con materiais nas librerías a cargo desta comisión para 
que as familias puidesen ir a recollelos.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Mensaxería ABALAR, correos electrónicos, páxina WEB do centro, 
chamadas e videochamadas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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