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1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMP.
CLAVE

MATEMÁTICAS 

 Utilizar procesos de razoamento

e  estratexias  de  resolución  de
problemas,  realizando  os
cálculos  necesarios  e
comprobando  as  solucións
obtidas.

 Ler, escribir e ordenar utilizando

razoamentos apropiados.

 Interpretar  diferentes  tipos  de

números  segundo  o  seu  valor,
en situacións da vida cotiá.

 Analiza e comprende o enunciado

dos  problemas  (datos,  relacións
entre  os  datos,  contexto  do
problema, pregunta realizada). 

 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.

 Le, escribe e ordena números ata

o 10.000.
 Aproxima  números  á  decena,

centena e millar.
 Descompón,  compón  e  redondea

números naturais, interpretando o
valor  de  posición  de  cada  unha
das súas cifras.

 Realiza  cálculos  numéricos  coa

operación  de  multiplicación  na

CCL,  CMCT,
CAA.

CMCT, CAA.

CCL, CMCT, 
CAA.

CMCT, CAA

CMCT, CAA.

CMCT, CAA.
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 Realizar  operación  e  cálculos

numéricos  mediante  diferentes
procedementos,  incluído  o
cálculo  mental,  en  situación de
resolución de problemas.

resolución  de  problemas
contextualizados.

 Resolve  problemas  utilizando  a

multiplicación  para  realizar
recontos.

 Realiza  cálculos  numéricos  coa

operación de división dunha cifra
na resolución de problemas. 

 Resolve problemas nos que entren

as operacións de sumas e restas. 

CCL,CMCT, 
CAA.

CCL, CMCT, 
CAA.

CMCT, CAA,

LINGUA GALEGA
e LENGUA 
CASTELÁ

 Comprender e producir textos 

orais sinxelos, propios do uso 
cotiá ou do ámbito académico. 

 Ler, en silencio ou en voz alta, 

textos sinxelos, adaptados á súa 
idade e aos seus intereses.

 Coidar a presentación dos 

traballos escritos en calquera 
soporte e valorar a lingua escrita
como medio de comunicación e 
de expresión creativa.

 Comprende as ideas principais 

dun texto oral sinxelo extraendo o
sentido global da mensaxe.

 Elabora un breve resumo, a partir 

de preguntas, dun texto oral 
sinxelo.

 Le textos sinxelos en voz alta sen 

dificultade.

 Coida a presentación dos textos 

seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: 
marxes, disposición no papel, 
limpeza, calidade caligráfica, 
separación entre parágrafos, 
interliñado...

CCL, CAA

CCL, CAA

CCL, CAA

CCL, CAA, 
CD, SIEE.

CCL, CAA.
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 Utilizar terminoloxía lingüística e

gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu 
coñecemento na mellora do uso 
das linguas.

 Aplicar, de forma xeral, as 

normas ortográficas básicas, 
apreciando o seu valor social e a
necesidade de cinguirse a elas.

 Utilizar correctamente as regras 

de puntuación, así como unha 
sintaxe elemental nas 
producións orais e escritas.

 Identificar palabras compostas e 

derivadas, así como sinónimos, 
antónimos e palabras 

 Sinala a denominación dos textos 

traballados e recoñece nestes, 
enunciados, palabras e sílabas.

 Identifica as formas verbais.

 Separa as sílabas que conforman 

cada palabra, diferenciando a 
sílaba tónica das átonas.

 Identifica nun texto substantivos e

adxectivos.

 Utiliza as normas ortográficas 

básicas, aplicándoas nas súas 
producións escritas, con especial 
atención ás maiúsculas.

 Emprega, de forma xeral, os 

signos de puntuación.

 Recoñece palabras derivadas e 

compostas, identificando e 
formando familias de palabras.

CCL, CAA

CCL, CAA

CCL, CAA

CCL, CAA.

CCL, CAA.

CCL, CAA.
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polisémicas básicas, para 
comprender e producir textos.  Recoñece e usa sinónimos, 

antónimos e palabras polisémicas 
básicas.

CCL, CAA.

CIENCIAS 
NATURAIS

 Observar sucesos ou problemas 

que ocorren no seu contorno por
medio da observación, e obter 
unha información.

 Coñecer a morfoloxía externa do

propio corpo e os órganos máis 
importantes para o seu 
funcionamento.

 Identificar e explicar as 

consecuencias para a saúde e o 
desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de 
alimentación, hixiene, exercicio 
físico e descanso deseñando 
protocolos para a súa 
prevención.

 Observa conxecturas de sucesos 

ou problemas do seu contorno 
mediante a observación obtén 
unhainformación.

 Explica a morfoloxía externa do 

propio corpo, o seu funcionamento
nun sentido global e os cambios 
nas distintas etapas da vida.

 Coñece os principais órganos 

vitais e entende a súa importancia
no funcionamento do organismo.

 Recoñece algúns factores 

causantes das enfermidades máis 
habituais (carie, catarros, gripe e 
obesidade) e aplica actuacións 
para á súa prevención.

 Emprega hábitos de hixiene, de 

exercicio e de alimentación sá na 

CMCT, CAA, 
SIEE

CAA, CMCT

CMCT, CAA

CMCT, CAA, 
SIEE.

CMCT, CAA, 
SIEE, 

CMCT, CAA
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 Identificar e clasificar, con 

criterios científicos, animais e 
plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas 
características principais e 
buscar información en fontes 
variadas.

 Coñecer e distinguir as 

funcións vitais dos seres 
vivos.

 Recoñecer os cambios de estado

escola.
 Observa, identifica e recoñece as 

características básicas e clasifica 
animais vertebrados e 
invertebrados do seu contorno, 
con criterio científico.

 Observa, identifica e recoñece as 

características das plantas do seu 
contorno e clasifícaas con criterio 
científico.

 Utiliza claves e guías para a 
clasificación de animais e 
plantas.

  Verbaliza e comprende a 

importancia das plantas e dos 
animais nos diferentes 
ecosistemas.

 Coñece as funcións de relación, 

reprodución e alimentación dun 
ser vivo e as explica empregando 
diferentes soportes.

 Observa e identifica os 

estados da auga na natureza.

CMCT, CAA.

CCL, CMCT, 
CAA, CD. 

CCL, CMCT, 
CAA, SIEE

CMCT, CAA

CMCT, CAA
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da auga e os efectos de forzas 
coñecidas no movemento dos 
corpos.

CIENCIAS 
SOCIAIS

 Coñecer a terminoloxía propia da

area para comprender textos 
sinxelos de carácter social, 
xeográfico e histórico.

 Recoñecer e situar os elementos 

principais do sistema solar: o 
Sol, os planetas e as súas 
características básicas.

 Localizar o planeta Terra e a Lúa 

no sistema solar recoñecendo as
súas características principais, 
movementos e consecuencias 
máis directas que producen na 
súa vida diaria e no entorno 
próximo.

 Identificar as capas da Terra 

segundo a súa estrutura sexa 
interna ou externa. Explicar que 
é un volcán, que acontece no 
momento da erupción e 
algunhas medidas de actuación 

 Identifica a terminoloxía propia da 

área e comprende textos sinxelos 
de carácter social, xeográfico e 
histórico.

 Identifica, localiza os elementos 

principais do Sistema Solar: o Sol, 
os planetas e recoñece algunha 
das súas características.

 Describe de forma sinxela os 

movementos terrestres, o eixe do 
xiro e os polosxeográficos.

 Expón, de maneira sinxela, 

comoseproduce o cambio entre o 
día e a noite e as estacións do ano
como consecuencia dos 
movementosterrestres.

 Identifica, nomea e describe as 

capas daTerra.

CCL, CAA, 
SIEE, CMCT.

CMCT, CAA

CMCT, CAA

CMCT, CAA, 

CMCT, CAA.

CMCT, CAA.
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básicas para a prevención 
dedanos.

 Identificar as distintas formas de

representar a superficie terrestre
e localizar o lugar no que vive.

 Distinguir entre planos e mapas, 

incluíndo os planisferios.

 Identificar a atmosfera como 

escenario dos fenómenos 
meteorolóxicos, coñecer algúns 
destes fenómenos máis 
frecuentes no seu entorno e 
explicar, de maneira sinxela, 
como se forman as nubes e as 
precipitacións.

 Explicar como se produce o ciclo

da auga e as súas fases 
relacionándoos cos elementos 
da paisaxe do seu contorno 
próximo

 Explicar que é unha paisaxe, os 

seus elementos básicos e 

 Recoñece as distintas formas de 

representación da Terra, planos, 
mapas, planisferios e 
globosterráqueos.

 Diferenza entre plano, mapa e 

planisferios.

 Identifica e nomea fenómenos 

atmosféricos e describe as causas
que producen a formación das 
nubes e asprecipitacións.

 Escribe ordenadamente as fases 

nas que se produce o ciclo da 
auga.

 Define paisaxe, identifica os seus 

elementos e recoñece os 
diferentes tipos de paisaxe 
básicas na comunidade 

CCL, CMCT.

CMCT, CAA.

CCL, CMCT, 
CAA.
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recoñecer os distintos tipos de 
paisaxes de Galicia.

 Localizar nun mapa os principais

elementos da paisaxe: unidades 
de relevo e ríos máis 
importantes da comunidade 
autónoma e coñecer algunha 
característica relevante de cada 
undeles.

 Explicar a importancia e as 

consecuencias da intervención 
humana no medio próximo 
valorando a necesidade dun 
desenvolvementosostible.

 Expoñer e explicar a 

organización social, política e 
territorial do contorno próximo a 
través da interpretación dun 
mapa mental.

 Comprender os principais 

conceptos básicos demográficos.

autónoma.
 Localiza nun mapa os principais 

elementos da paisaxe: unidades 
de relevo e ríos máis importantes 
da comunidade autónoma.

 Explica o impacto e as 

consecuencias negativas que a 
acción humana ten sobre o medio 
máispróximo.

 Describe a estrutura básica da 

organización social, política e 
territorial do contorno próximo.

 Define demografía, comprende os 

principais conceptos 
demográficos.

 Diferenza entre materias primas 

CMCT, CAA, 
SIEE.

CCL, CAA, 
CEC

CCL, CAA, 
CEC, CMCT. 

CMCT, CAA. 
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 Distinguir entre materias primas 

eprodutos

eprodutos.

VALORES 
SOCIAIS E 
CÍVICOS 

 Crear unha imaxe positiva dun 

mesmo/a tomando decisións 
meditadas e responsables.

 Estruturar un pensamento 

efectivo empregando as 
emocións de forma positiva.

 Adquirir capacidades para tomar

decisións de forma 
independente, manexando as 
dificultades para superar 
frustracións e sentimentos 
negativos ante os problemas.

 Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprender para 
conseguir logros persoais, 
responsabilizándose do 
bencomún.

 Empregar a aserción.

 Actuar con tolerancia 

 Reflexiona sobre os trazos 

característicos da súa 
personalidade e verbaliza as 
conclusións.

 Expresa os seus sentimentos, 

necesidades e dereitos, á vez que 
respecta os dos demais nas 
actividades cooperativas.

 Emprega algunha estratexia para 

facer fronte á incerteza, ao medo 
ou aofracaso.

 Participa na resolución de 

problemas escolares con 
seguridade e motivación.

 Expresa abertamente as propias 

ideas.

 Emprega a linguaxe positiva.

CAA, SIEE.

CAA, SIEE, 
CEC.

CAA, SIEE

CCL, CAA, 
SIEE.

CCL, CAA.

CCL, CAA, 
SIEE

CAA, 
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comprendendo e aceptando as 
diferenzas.

 Respecta e acepta as diferenzas 

individuais.

 Recoñece, e identifica as 

calidades doutraspersoas.

SIEE,CEC.

CAA, SIEE. 
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2. Avaliación e cualificación
Avaliación PProcedementos: Debido á situación 

na que nos atopamos, a avaliación 
realizarase tendo en conta os 
resultados do primeiro e segundo 
trimestre así como os traballos 
levados a cabo durante este 
terceiro, traballos que serán de 
reforzo, repaso e ampliación dos 
conceptos traballados con 
anterioridade. 

Instrumentos: para levar a cabo 
esta avaliación, valorarase o grao 
de desenvolvemento das 
aprendizaxes de repaso, o esforzo e
a actitude do alumno/a, tendo en 
conta a situación e sendo sempre 
máis cualitativa que cuantitativa.

Cualificación final Para obter a cualificación final, 
terase en conta os logros acadados 
na 1ª e 2ª avaliación xunto co 
traballo de repaso, fichas de reforzo
e ampliación dos contidos dados 
levadas a cabo durante o terceiro 
trimestre. Ademáis, valorarase a 
actitude e esforzo amosado polo 
alumno.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades 
Seguirán sendo de repaso e reforzo dos contidos 
traballados, así como de ampliación segundo o  requira a 
avaliación dos alumnos. 

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Segue baseándose nunha aprendizaxe continua tratando de
fomentar o interese por aprender, aínda que adaptándoa a 
unha ensinanza a distancia con falta de recursos e 
experiencia. 

Materiais e
recursos

As actividades a realizar enviaránselles ás familias a través 
do correo electrónico, ademáis dos avisos e mensaxes por 
abalar. 

Faise uso asemade do libro dixital, videos e xogos didácticos 
interactivos. Coa fin de facer o control dos alumnos e 
alumnas a través das súas tarefas, estes enviaranas a través
do correo para a súa corrección, recibindo as explicacións 
oportunas a través do mesmo e nalgúns casos por whats 
app. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Correo electrónico, Abalar e móbil.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.


