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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 
B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis 

importantes para o seu funcionamento. 
CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa do propio corpo, o seu funcionamento 

nun sentido global e os cambios nas distintas etapas da vida. 
CMCCT 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade. 
CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función dos nutrientes principais. 

CNB2.3.2. Diferencia entre dieta equilibrada e non equilibrada e elabora un 

menú saudable. 
CMCCT 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais e plantas 

do seu contorno próximo, recoñecer as súas características principais e 

buscar información en fontes variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica 

animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio científico. 
CMCCT 

B3.2. Observar e rexistrar de forma cooperativa, algún proceso asociado 

ao ciclo vital dun ser vivo, no seu medio ou na aula. Comunicar de xeito 

oral e escrito os resultados, empregando soportes textuais variados. 

CNB3.2.1. Coñece as funcións de relación, reprodución e alimentación dun ser 

vivo e as explica empregando diferentes soportes. 
CMCCT 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

 

 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

B2.1.Recoñecer e situar os elementos principais do sistema solar: o Sol, 

os planetas e as súas características básicas empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os 

planetas e recoñece algunha das súas características básicas empregando as 

TIC. 

CMCCT 

 CD 

B2.2.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 na contorna próxima. 

CSB2.2.2.Expón, de maneira sinxela, como se produce o cambio entre o día e a 

noite e as estacións do ano como consecuencia dos movementos terrestres. 

CSB2.2.3.Identifica a Lúa como satélite da Terra e describe algunha das súas 

característica principais. 

CMCCT 

CCL 

B2.7.Identificar a atmosfera como escenario dos fenómenos 

meteorolóxicos, coñecer algúns destes fenómenos máis frecuentes na 

súa contorna e explicar, de maneira sinxela como se forman as nubes e as 

precipitación. 

CSB2.7.1.Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e describe as causas que 

producen a formación das nubes e as precipitacións. 

 
CMCCT 

CCL 

B2.10 Interpretar o tempo atmosférico en mapas do tempo sinxelos da 

comunidade autónoma. 
CSB2.10.1.Interpreta mapas do tempo sinxelos de Galicia distinguindo os seus 

elementos principais. 
CMCCT 

CAA 

B2.12. Explicar como se produce o ciclo da auga e as súas fases 

relacionándoos cos elementos da paisaxe da súa contorna próxima. 
CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. 

 

CMCCT 

CAA 

B2.13. Explicar que é unha paisaxe, os seus elementos básicos e 

recoñecer os distintos tipos de paisaxes de Galicia. 
CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece as 

diferentes tipos de paisaxe básicas na comunidade autónoma. 
CMCCT 

CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- ÁREA DE LINGUA CASTELÁ  

 

 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 
B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e 

valorar a lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a 

ortografía correcta e como gozo persoal. 

LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, 

textos de diversa tipoloxía textual. 

CCL 

CAA 

B2. 3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a comprensión 

lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía 
LCB2.3.1. Identifica as palabras clave dun texto. 

CCL 

CAA 

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 

comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras 

ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios 

da vida cotiá, do ámbito escolar e social, utilizando elementos de cohesión 

básicos: noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, 

anuncios publicitarios, receitas, instrucións, normas…. 

LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do 

nivel. 

LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando 

riscos, inclinación de liñas etc. 

CCL 

CD 

CAA 

B3.5. Usar unha linguaxe respectuosa coa diversidade, evitando 

expresións discriminatorias e prexuízos. 

LCB3.5.1. Exprésase, por escrito, evitando unha linguaxe non sexista e non 

respectuosa coas diferenzas.  

CCL 

CSC 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 

gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e 

significado das palabras e campos semánticos), así como as regras de 

ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Recoñece e identifica as categorías gramaticais básicas: presentar ao 

nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar acción. 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro, 

ao producir textos orais e escritos. 

LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 

CCL 

B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita 

a través do coñecemento da lingua. 

LCB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de xénero e número, na expresión 

oral e escrita. 

LCB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 

CCL 

B5.4. Reproducir a partir de modelos dados textos literarios moi 

sinxelos, en prosa ou en verso, con sentido estético e creatividade: 

contos e poemas. 

LCB5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios moi sinxelos (contos, 

poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 
CSIEE 

CCEC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- ÁREA DE LINGUA GALEGA  

 

 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en 

textos sinxelos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos procedentes 

dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo. 

CCL 

CD 

CSC 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo e 

resumir o seu contido. 
LGB2.3.2. Realiza o resumo, a partir de preguntas, dun texto sinxelo. 

CCL 

CAA 

B3.1. Usar, as estratexias de planificación, textualización e revisión do 

texto. 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

B3.2. Producir textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan 

narrar, describir e resumir, emocións e informacións relacionadas con 

situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de 

comunicación. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 

académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, 

normas de convivencia, avisos, instrucións… 

LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos (noticias) e publicitarios (anuncios e 

carteis) de xeito creativo. 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando algúns elementos de 

cohesión. 
 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CD 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e 

valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión 

creativa 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de 

presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 

caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… 

CCL 

CD 

CAA 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, apreciando 

o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas 

producións escritas, con especial atención ás maiúsculas 
 

CCL 

 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha 

sintaxe elemental nas producións orais e escritas 
LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación. CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 

obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 

entre os datos, contexto do problema, pregunta realizada). 

CCL 

CMCT 

CAA 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados. MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 
CMCT 

CCL 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 
MTB2.2.1. Realiza correctamente series tanto ascendentes coma descendentes. CMCT 

B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 

problemas. 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na 

resolución de problemas contextualizados.  

MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa operación de división dunha cifra na 

resolución de problemas contextualizados. 
 

CAA 

CMCT 

B2.4. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu 

nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a 

utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando sobre 

o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

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

empregando estratexias heurísticas, de razoamento. 

CAA 

CMCT 

B3.1. Seleccionar e utilizar instrumentos e unidades de medida usuais, 

facendo previamente estimacións e expresando con precisión medidas de 

lonxitude, peso/masa, capacidade e tempo, en contextos reais. 

MTB3.1.1. Identifica as unidades do sistema métrico decimal. Lonxitude, 

capacidade, masa ou peso. 

MTB3.1.2. Mide con diferentes instrumentos elixindo a unidade máis axeitada 

para a expresión dunha medida. 

CMCT 

CAA 

B3.5. Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e 

billetes do sistema monetario da Unión Europea. 

MTB3.5.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes 

moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto 

para resolver problemas en situación reais como figuradas. 

CMCT 

CAA 

CSC 

B4.1. Identificar figuras planas e corpos xeométricos, nomeando e 

recoñecendo os seus elementos básicos (lados, vértices, caras, arestas...) 

MTB4.1.1. Coñece e identifica os elementos básicos dos corpos xeométricos 

(lado, ángulo e vértice). 
CMCT 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  

 

 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de 

forma positiva. 

VSCB1.3.2. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas 

emocións e das demais persoas. 

CSC 

CSIEE 

B2.4. Empregar a aserción. 
VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas. 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. 

CCL 

CSC 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. 
VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais. 

B2.7.2. Recoñece, e identifica as calidades doutras persoas. 
CSC 

B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e 

democrática transformando o conflito en oportunidade, coñecendo e 

empregando as fases da mediación e usando a linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos e 

intencións nas relacións interpersoais 

VSCB3.4.3. Analiza as emocións e sentimentos das partes en conflito 

CCL 

CSC 

CSIEE 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles-ÁREA DE  EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)  

 

 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar 

un produto artístico final. 

 

 

 

 

 

EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha intención 

estética, manexando diferentes técnicas. 

EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, 

acuarelas etc.) para a composición de obras. 

EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas 

técnicas e actividades manipulativas. 

EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas. 

EPB2.1.5. Completa figuras seguindo as liñas como guía. 

 

CCEC 

CAA 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: 
- Comunicación co alumnado e familias. 
- Análise das actividades e tarefas feitas polos alumnos/as. 
- Pequenas probas específicas, de ser o caso. 

Instrumentos: 
- Carpeta de rexistro da comunicación coas familias e das 

tarefas/actividades recibidas. 
- Listas de cotexo. 
- Cuestionarios en rede. 
- Actividades, tarefas e traballos de aplicación e de síntese dos contidos 

que se están a traballar. 
- Outros, de ser preciso. 

Cualificación final 

O procedemento para calcular a nota final do curso que se consignará na 
avaliación ordinaria do alumnado, a nivel de centro estableceuse o 
seguinte procedemento: 
 
- Farase a media da cualificación obtida no primeiro e segundo trimestre 

e sumaráselle 0, 1 ou 2 puntos en función do traballo realizado, 
entregado e avaliado neste terceiro trimestre (en base aos 
instrumentos de avaliación establecidos neste documento guía). 

 
  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Os criterios de avaliación serán os sinalados no presente documento guía 
en cada unha das áreas.  

 Criterios de cualificación: unha materia considerarase superada cando o 
alumno/a presente as actividades e tarefas propostas para tal fin 
correctamente realizadas, permitindo deste xeito unha avaliación obxectiva. 
O alumnado enviará ditas actividades e tarefas, antes do día 5 de xuño. 
Neste momento si non foron entregadas as actividades e tarefas 
anteriormente citadas, levarase a cabo unha pequena proba telemática (ou 
presencial, segundo a situación sanitaria) para avaliar ao alumno/a de dita 
materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Procedementos: 
- Comunicación periódica co alumnado e familias. 
- Análise e avaliación das actividades e tarefas feitas polos alumnos/as. 
- Pequenas probas específicas, de ser o caso. 
Instrumentos: 
- Carpeta de rexistro da comunicación coas familias e das 

tarefas/actividades recibidas. 
- Listas de cotexo. 
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- Cuestionarios en rede. 
- Actividades, tarefas e traballos de aplicación e de síntese dos contidos 

das materias a superar. 
Outros, de ser preciso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Neste 3º trimestre combinaranse de maneira integrada as actividades a 
distancia e as presenciais que puideran levarse a cabo, segundo 
evolucione a situación sanitaria. 
 
As actividades serán principalmente, de recuperación, repaso e reforzo 
do aprendido nos 2 primeiros trimestres e, en ocasións, de contidos 
básicos xa traballados en 2º de educación primaria.  Serán remitidas ao 
alumnado e familias, a través do blog de aula, semanalmente (no caso de 
matemáticas, ciencias e linguas) ou quincenalmente (áreas de valores e 
educación artística). 
 
Estas actividades serán sinxelas, fáciles de facer para o alumnado para 
que poidan realizalas de xeito autónomo.  Combinaranse 
actividades/tarefas para facer no caderno ou fichas con 
actividades/tarefas máis lúdicas (interactivas autocorrectivas, de 
visionado de vídeos educativos, propostas de creación de xogos 
educativos,...) que favorezan á aprendizaxe dos contidos esenciais e/ou 
destrezas básicas. 
 
 

Metodoloxía  

Poñeranse en marcha todos os recursos dispoñibles para que todo o 
alumnado teña acceso ás actividades propostas. 
 
A metodoloxía adaptarase á situación excepcional na que nos atopamos,  
así como ás características concretas do alumnado ao que se dirixe a 
proposta: ao seu nivel evolutivo, capacidades, intereses, tratando de 
favorecer unhas aprendizaxes significativas que contribúan en maior 
medida ao desenvolvemento das competencias imprescindibles. 
 
Principios metodolóxicos: flexibilidade no desenvolvemento da actividade 
educativa, atender aos coñecementos previos do alumnado, ter en conta 
a funcionalidade das aprendizaxes coa finalidade de acadar as 
competencias imprescindibles para que o alumnado asente as bases para 
continuar avanzando. 
 
Manterase unha comunicación semanal fluída co alumnado e familias a 
través, principalmente do correo electrónico de contacto facilitado e do 
AbalarMobil. De ser necesario, tamén se farán chamadas telefónicas ás 
familias para asegurar un contacto directo, asegurar o benestar 
emocional dos discentes, evitar unha desvinculación escolar do alumnado 
e facer un seguimento do traballo dos alumnos/as así como do correcto 
desenvolvemento do proceso de ensinanza aprendizaxe. 
 
O alumnado en colaboración coas familias, enviará as actividades e 
tarefas resoltas propostas pola docente para a súa revisión, corrección e 
avaliación por parte da mesma.  
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Materiais e recursos 

 Blog de aula: https://3ricardotobio.blogspot.com/ 
 Páxina web do centro:  https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipricardotobio/ 

 AbalarMóbil. 
 Correo electrónico. 

 Teléfono, ordenador, tablet ou móbil con acceso a internet. 

 Libros de texto. 

 Cadernos do alumnado. 

 Impresora /recursos impresos. 

 Material de plástica: lapis, goma, bolígrafos, cores, pinturas, tesoiras, 
folios, cartóns/cartolinas, pegamento, pinceis, materiais de 
refugallo. 

 Outros, de ser o caso. 

https://3ricardotobio.blogspot.com/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipricardotobio/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as familias serán informados por 2 vías diferentes  para 
asegurar que teñan acceso a dito documento: 
1) AbalarMobil 
2) Blog de aula:  https://3ricardotobio.blogspot.com/   

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://3ricardotobio.blogspot.com/

