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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC.BB. 

Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito académico, 
tanto en galego como en castelán.  

Participa nunha conversa entre iguais comprendendo o que di o interlocutor [CL-AA-SC-IE] 

Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas.  
Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada 
acto comunicativo.  

[CL-AA-CEC-IE] 

Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral.  Identifica o uso oral da lingua galega con diversos contextos profesionais  [CL-CED] 
Comprender, localizar e seleccionar información explícita en textos sinxelos de 
soportes variados.  

Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo). [CL-AA-IE] 

Ler, en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego e en castelán, adaptados á súa 
idade e aos seus intereses.  

Le textos sinxelos en galego e en castelán, en voz alta e en voz baixa sen 
dificultade, coa entoación e coa velocidade adecuada.  

[CL-AA] 

Producir textos sinxelos, tanto en galego como en castelán, de diferente tipoloxía, 
usando, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión do 
texto.  

Elabora, en diferentes soportes, diferentes tipos de textos (narrativos, 
expositivos, descritivos), en galego e castelán, seguindo un guión establecido, 
cunha estrutura definida, con coherencia xeral e de xeito creativo, aplicando, de 
forma xeral os signos de puntuación e a norma lingüística 

[CL-AA-CD] 

Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte.  
Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas. 

[CL-CD-AA-CSC] 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica.  
Recoñece nun texto, enunciados, sílabas e palabras; identifica substantivos, 
adxectivos determinantes e cuantificadores; e sinala o xénero e número de 
palabras dadas e cámbiao. 

[CL-AA] 

Aplicar as normas ortográficas básicas e as de acentuación.  
Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións 
escritas. 

[CL-CSC-CEC] 

Usar o dicionario en papel ou dixital, con certa autonomía.  Usa, con certa autonomía, o dicionario en papel ou dixital.  [CL-AA-CD] 

Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos e palabras 
polisémicas de uso habitual, para comprender e producir textos.  

Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando familias de 
palabras. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas de uso 
habitual.  

[CL-AA] 

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

Progresa na análise e comprensión do enunciado dos problemas  [CMCT-CL-AA-CSIEE-CD] 

Ler, escribir e ordenar números naturais de ata sete cifras, interpretando o valor 
posicional de cada unha delas, comparándoos e ordenándoos polo valor posicional e 
na recta numérica. [CMCT- 

Le, escribe, ordena, compara, descompón e redondea números naturais.  [CMCT-CL-CSIEE-CL-AA] 

Realizar cálculos numéricos básicos coas operacións de suma, resta, multiplicación e 
división utilizando diferentes estratexias e procedementos.  

Utiliza e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división. [CMCT-CL-CSIEE-CL-AA] 

Coñecer o sistema de numeración romano e a súa utilización para a construción de 
números romanos.  

Le e escribe números romanos.Recoñece a numeración romana en diferentes 
contextos.  

[CMCT-CL-CSIEE-CL-AA] 

Ler, escribir e ordenar fraccións e números decimais, utilizándoos na interpretación e 
a resolución de problemas en contextos reais. 

Le e escribe fraccións básicas. Compara fraccións de igual denominador. [CMCT-CL-AA-CSIEE] 

Realizar cálculos numéricos básicos coas operacións de suma e resta, utilizando 
diferentes estratexias e procedementos.  

Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. [CMCT-CL-AA-CSIEE] 
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Recoller datos utilizando técnicas de reconto, rexistrar ordenando os datos atendendo 
a criterios de clasificación e expresando o resultado en forma de táboa ou gráfica. 

Recompila datos e informacións da vida diaria e elabora táboas de dobre entrada 
e gráficas sinxelas, ordenando e comunicando de maneira adecuada a 
información. 

[CMCT] 

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.  

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, e presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara e limpa.  

[CL-CMCT-AA-CD] 

Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre Ciencias sociais e naturais. 

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

[CL-CMCT-AA-CSC] 

Recoñecer a xeosfera terrestre, as súas capas e composición  Define a xeosfera e identifica as capas que a forman. [CL-CMCT- AA] 

Definir e coñecer as rochas da codia terrestre. Define e identifica as principais características das rochas [CL-CMCT-AA] 

Definir e coñecer os minerais e as súas propiedades.  Define e identifica as propiedades principais dos minerais [CL-CMCT-AA] 

Definir a hidrosfera e describir as formas nas que se atopa a auga na natureza Define hidrosfera e enumera as formas nas que aparece a auga na natureza [CL-CMCT-AA] 

Identificar as diferentes fases do ciclo da auga Identifica as diferentes fases do ciclo da auga [CL-CMCT-AA] 

Coñecer as características dos ríos de Galicia Coñece as características dos ríos de Galicia [CL-CMCT] 

Definir a atmosfera e identificar as capas que a forman Define atmosfera e identifica as capas que a forman [CL-CMCT-AA] 

Diferenciar entre tempo atmosférico e clima Explica a diferencia tempo atmosférico e clima [CL-CMCT] 

Identificar os elementos do tempo atmosférico Identifica os elementos do tempo [CL-CMCT] 

Coñecer os factores do clima Coñece os factores do clima [CL-CMCT] 

Distinguir os tipos de mapas meteorolóxicos Distingue os tipos de mapas meteorolóxicos [CL-CMCT] 

Elaborar e interpretar un climograma Elabora e interpreta un climograma [CL-CMCT-AA-CSIEE] 
Coñecer as características básicas dos seres vivos e identificar e clasificar os principais 
grupos de seres vivos.  

Coñece e describe as principais características dos seres vivos, define célula e 
clasifica os seres vivos en cinco reinos.  

[CL-CMCT] 

Nomear as substancias que usa a planta para fabricar os seus alimentos e os produtos 
de refugallo, e describir ordenadamente as fases nas que se realiza a fotosíntese.  

Define e describe as fases nas que se produce a fotosíntese e a respiración das 
plantas e as substancias que emprega. 

[CL-CMCT-AA-CSIEE]] 

Adquirir unha idea básica de ecosistema, dos seus elementos e dos tipos de 
ecosistemas que existen. 

Identifica e nomea distintos tipos de ecosistemas e os elementos que os forman.  [CL-CMCT-AA] 

Coñecer as relacións alimentarias nos ecosistemas, clasificar seres segundo o tipo de 
relación trófica que establecen neles e adquirir a idea de equilibrio dun ecosistema.  

Define seres produtores, seres consumidores e seres descompoñedores. 
Identifica e nomea distintos tipos de seres vivos e clasifícaos segundo a súa 
posición nas cadeas tróficas.  

[CL-CMCT] 

Identificar e describir cambios que se producen nos ecosistemas, tanto os habituais 
coma os bruscos que alteran os seus equilibrios.  

Define equilibrio dun ecosistema e describe cambios habituais que non alteran o 
equilibrio e outros que poden alteralo de xeito irreversible.  

[CL-CMCT-AA-CSIEE] 

Diferenciar alimento de nutriente, nomear os nutrientes e coñecer os alimentos que 
os conteñen, e a importancia da auga e da fibra na nutrición.  

Define alimento e nutriente.  [CL-CMCT] 

Coñecer tres grupos de alimentos segundo o seu contido en nutrientes e clasificar e 
identificar alimentos.  

Nomea tres grupos de alimentos e identifica e clasifica alimentos frecuentes.  [CL-CMCT-AA-CSIEE] 

Identificar e nomear os órganos dos aparatos dixestivos, respiratorio, circulatorio e 
excretor, e coñecer as tarefas que realizan.  

Identifica, localiza e nomea os órganos dos aparatos dixestivo, respiratorio, 
circulatorio e excretor, e describe algunhas das tarefas que realizan. 

[CL-CMCT-AA] 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Valorarase o progreso que realizou nos dous trimestres anteriores así como as 

perspectivas de evolución que podía evidenciar calculando unha media das dúas avaliacións 

anteriores que se axustará cun incremento polo traballo realizado durante o confinamento 

Instrumentos: Rexistros recollidos durante o primeiro e segundo trimestre. Tamén se recollen 

rexistros do traballo realizado no terceiro trimestre pero que se utilizaran para premiar o esforzo 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

O xade realiza ese cálculo. No caso da avaliación ordinaria será unha media resultante das tres 

avaliacións. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: Plan de recuperación 

 

 

 

Criterios de cualificación: Os mesmos que se indican na programación didáctica anual. 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Rexistros de grao de consecución das 

competencias básicas. Escalas de observación. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

Ofrécense por dúas vías: 

1ª vía:  envío semanal de fichas específicas para o traballo das habilidades lingüísticas de 

comprensión lectora e expresión escrita, xunto con repaso de vocabulario e normas 

básicas de ortografía por medio de actividades de carácter lúdico; e das habilidades 

matemáticas de cálculo, razoamento e resolución de problemas. Ao remate da semana 

envíanselle as solucións para que autocorrixan e logo envíen de volta para ser 

supervisadas. 

2ª vía: Por medio da aula virtual, na que se presentan os contidos a repasar de cada unha 

das áreas, acompañadas de vídeos explicativos e xogos interactivos relacionados con eses 

contidos. A través da aula virtual tamén se lle propoñen diferentes proxectos a realizar 

para algunhas das áreas e que logo terán que subir á aula virtual. 

Realización de cadernos interactivos onde complementan o repasado das distintas áreas 

da aula virtual realizando fichas interactivas que autoavalían a produción do alumno/a. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Séguese unha metodoloxía constructivista. 

Gamificación. 

Facilítase o e-learning por medio da interacción cos materiais didácticos. 

Garantizar unha aprendizaxe aberta, flexible e significativa. 

Materiais e recursos 
Ordenador, tablet, móbil, impresora, escaner, recursos didácticos obtidos de internet, 

elaboración propia de materiais con programas informáticos (Liveworksheets, Moovly, 

Powtoon, Doodly, EdLim, JClic), libros dixitais das diferentes editoriais, web do colexio, 

aula virtual, Abalar e correo electrónico. 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

A través de Abalar.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


