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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

Ciencias da natureza Ciencias da natureza Ciencias da natureza 
B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como 
resultado dun problema formulado, elaborar con autonomía 
documentación sobre o proceso e presentala en diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e comunica o 
resultado de forma escrita. 

CAA, CCL, CMCCT, CSIEE 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como 
resultado dun problema formulado, elaborar con autonomía 
documentación sobre o proceso e presentala en diferentes soportes. 

CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira ordenada, clara e limpa. 
CCL, CMCCT, CD 
 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como 
resultado dun problema formulado, elaborar con autonomía 
documentación sobre o proceso e presentala en diferentes soportes. 

CNB1.1.3. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na 
toma de decisións. 

CAA, CMCCT, CSIEE 
 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como 
resultado dun problema formulado, elaborar con autonomía 
documentación sobre o proceso e presentala en diferentes soportes. 

CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 
CAA, CMCCT, CD 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou problemas que ocorren no 
seu contorno por medio da observación e obter unha información. 

CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno, empregando medios 
propios da observación para obter unha información. 

CAA, CMCCT, CSIEE 
 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis 
importantes para o seu funcionamento. 

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do 
organismo. 

CMCCT 
 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis 
importantes para o seu funcionamento. 

CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co medio e as formas de coidalos. 
CMCCT , CCL 
 

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o 
desenvolvemento persoal de determinados hábitos de alimentación, 
hixiene, exercicio físico e descanso. 

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de alimentación sa e diferencia 
prácticas e mensaxes que son contraproducentes para a saúde. 

CMCCT, CSC 
 

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o 
desenvolvemento persoal de determinados hábitos de alimentación, 
hixiene, exercicio físico e descanso. 

CNB2.2.3. Recoñece algúns factores que producen as enfermidades máis habituais (carie, catarros, 
gripe, obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención. 

CMCCT 
 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais, plantas e 
rochas do seu contorno próximo, recoñecendo as súas características 
principais, buscando información en fontes variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais vertebrados,  
invertebrados e plantas do seu contorno, con criterio científico. 

CMCCT 
 

Ciencias sociais Ciencias sociais Ciencias sociais 

B1.1.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. 

CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa. 

CAA, CCL, CMCCT 
 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para 
ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como 
comprender diferentes linguaxes recollidos en textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico. 

CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar 
sobre Ciencias sociais. 

CCL, CAA, CMCCT, CSC 
 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para 
ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como 
comprender diferentes linguaxes recollidos en textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico. 

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 
resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación. 

CCL, CD, CMCCT, CSC 
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B2.5.Explicar que é o tempo atmosférico, coñecer os instrumentos de 
medida, o seu uso, realizar medicións e interpretacións de gráficos a 
través dos datos recollidos nunha estación meteorolóxica de cara a 
facer unha predición do tempo atmosférico para un período de tempo 
determinado e a comunicación deste empregando mapas do tempo. 

CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de medida que se utilizan 
para a recollida de datos atmosféricos clasificándoos segundo a función e información que 
proporcionan e fai medicións, interpretacións de datos e predicións do tempo atmosférico. 

CMCCT, CCL, CAA 
 

B2.1.Coñecer a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas 
e analizar as súas influencias e consecuencias no medio que o rodea. 

CSB2.1..1 Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e as súas 
consecuencias 

CMCCT, CAA, CCL  
 

B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar e nomear masas e cursos de auga, 
diferenciando augas superficiais e augas subterráneas, cuncas e 
vertentes hidrográficas e analizar as partes as partes dun río do medio 
próximo. 

CSB2.6.1.Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e cursos de auga, explicando como 
se forman as augas subterráneas, como afloran e como se accede a elas. 

CMCCT, CCL, CSC 
 

B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, coñecer algúns tipos de rochas e 
a súa composición identificando distintos minerais e algunha das súas 
propiedades e usos. Facer especial fincapé nos que son propios de 
Galicia 

CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns dos seus tipos. 

CMCCT, CCL 
 

B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, coñecer algúns tipos de rochas e 
a súa composición identificando distintos minerais e algunha das súas 
propiedades e usos. Facer especial fincapé nos que son propios de 
Galicia 

CSB2.7.2.Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais, describe os seus usos e utilidades 
clasificando algúns minerais segundo as súas propiedades. 

CMCCT, CCL 
 

B3.3.Coñecer a organización territorial do Estado español e os seus 
órganos de goberno básicos 

CSB3 3.1 Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e 
localiza en mapas políticos as distintas comunidades autónomas que forman España. 

CCL, CSC 
 

B3.5.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e 
calculalos a partires dos datos de poboación. 

CSB3.5.1. Define demografía e comprende os principais conceptos demográficos. 
CCL, CSC 
 

B3.5.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e 
calculalos a partires dos datos de poboación. 

CSB3.5.2.Elabora gráficos sinxelos a partires de datos demográficos de obtidos en diversas fontes de 
información 

CMCCT, CAA 
 

B3.6. Coñecer e respectar as normas de circulación e fomentar a 
seguridade viaria en todos os seus aspectos 

CSB3 6.1.Explica normas básicas de circulación e as consecuencias derivadas do descoñecemento ou 
incumprimento destas. 

CSC, CCL 
 

B3.6. Coñecer e respectar as normas de circulación e fomentar a 
seguridade viaria en todos os seus aspectos 

CSB3 6.2.Coñece o significado dalgunhas sinais de tráfico, recoñece a importancia de respectalas e as 
utiliza tanto como peón ou peoa e como persoa usuaria de medios de transporte (abrocharse o cinto, 
non molestar a persoa condutora...) 

CSC, CCL 
 

B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico estudado e 
certos acontecementos desas épocas que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia. 

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as distintas idades aos feitos que 
marcan o seu inicio e final. 

CSC, CMCCT, CCL  
 

B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico estudado e 
certos acontecementos desas épocas que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia. 

CSB4.1.2.Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a gandería, como descubrimentos 
que cambiaron profundamente as sociedades humanas 

CSC, CCEC, CCL  
 

Educación artística (educación plástica e visual) Educación artística (educación plástica e visual) 
Educación artística (educación 

plástica e visual) 
B1.1. Aproximarse á lectura, análise e interpretación da arte e as imaxes 
fixas e en movemento nos seus contextos culturais e históricos, 
comprendendo, de maneira crítica, o significado e función social, sendo 
capaz de elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. 

EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos de tamaño, equilibrio, 
proporción e cor, e engadindo textos utilizando a tipografía máis axeitada á súa función. 

CCL, CAA, CCEC 
 

B1.2. Recoñecer e identificar formas naturais e artificiais, texturas, 
códigos e técnicas básicas das obras plásticas, e expresar as súas 

EPB1.2.1. Representa formas naturais e artificiais presentes no contexto, utilizando instrumentos, 
técnicas e materiais adecuados na súa obra persoal. 

CCEC, CSIEE 
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diferencias. 
B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se 
utilizan nas producións artísticas. EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, cores, texturas e materiais. CCEC 

 

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se 
utilizan nas producións artísticas. 

EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido estético, de forma cada vez máis 
autónoma. 

CCEC, CSIEE 
 

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se 
utilizan nas producións artísticas. 

EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. para os debuxos usando liñas grosas, finas, 
sombras, manchas etc. 

CCEC, CSIEE 
 

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se 
utilizan nas producións artísticas. 

EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e texturas (arxila, tecidos, papel etc.) para as súas creacións 
plásticas. 

CCEC, CSIEE 
 

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se 
utilizan nas producións artísticas. 

EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con precisión, con distintos materiais e texturas, creando formas 
tridimensionais. 

CCEC 
 

B2.2. Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, 
manexando ferramentas básicas de precisión e utilizando escalas e 
proporcións. 

EPB2.2.4. Realiza trazados con precisión utilizando ferramentas básicas. 
CCEC, CMCCT 
 

B2.2. Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, 
manexando ferramentas básicas de precisión e utilizando escalas e 
proporcións. 

EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través dun eixe de simetría. 
CCEC, CMCCT 
 

B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os 
espazos. 

EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as indicacións establecidas, 
e crea hábitos de traballo. 

CSC, CSIEE, CCEC, CAA 
 

Lingua castelá e literatura Lingua castelá e literatura Lingua castelá e literatura 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando as normas da comunicación: quenda de 
palabra, escoitar. 

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa claridade. 
CCL, CAA, CSC 
 

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar con atención, 
recoller datos, preguntar e repreguntar. 

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita, recollida de 
datos, pregunta e repregunta. 

CCL, CAA, CSC, CSIEE 
 

B1.9. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de 
aprendizaxe e de acceso a informacións e experiencias de outras 
persoas. 

LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade, imitando modelos.  
CCL, CSC 
 

B1.9. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de 
aprendizaxe e de acceso a informacións e experiencias de outras 
persoas. 

LCB1.9.3. Resume de forma global entrevistas, noticias e debates infantís procedentes dos medios de 
comunicación. 

CCL, CD, CAA, CSC 
 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos. LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes tipos de 
textos apropiados á súa idade 

CCL 
 

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de textos sinxelos de 
diversa tipoloxía. LCB2.3.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. 

CCL, CCA 
 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, 
orde e presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo do ámbito escolar e social: atendendo á forma 
da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos) diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos 
informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, receitas, instrucións, normas….  

CCL, CD, CAA 
 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, 
orde e presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión básicos e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas básicas. 

CCL, CAA, CSIEE 
 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas CCL, CAA 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 13 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

comunicativas, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, 
orde e presentación. 

etc.  

B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua escrita. LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente 
CCL, CAA 
 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes 
temas do seu interese. 

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos breves do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, 
cómics, carteis, ilustrándoos para facilitar a súa compresión ou mellorar a súa presentación. 

CCL, CD, CAA, CSIEE 
 

B3.8. Escribir os textos establecidos no Plan de escritura. 
LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e nivel.  

CCL, CAA, CSIEE 
 

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. Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou estados. 

CCL 
 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou frases feitas na expresión oral 
e escrita. 

CCL 
 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. 

LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas. 
CCL 
 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 
CCL 
 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas. 
CCL 
 

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

LCB4.4.1. Utiliza as diferentes clases de palabras para elaborar o discurso. 
CCL, CAA 
 

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

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e de número na expresión oral 
e escrita. 

CCL 
 

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

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto. 
CCL 
 

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

LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos. 
CCL 
 

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

LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos seus textos escritos. 
CCL 
 

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

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 
CCL 
 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns e adiviñas 

LCB 5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos básicos propios dos poemas 
CCL, CCEC 
 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns e adiviñas 

LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito guiado, comparacións, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos 
literarios. 

CCL, CCEC 
 

B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou 
en verso, con sentido estético e creatividade: contos, poemas, adiviñas, 
cancións e fragmentos teatrais. 

LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras 
teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

CCL, CAA, CSIEE, CCEC 
 

Lingua galega e literatura Lingua galega e literatura Lingua galega e literatura 

B1.1. Comprender o sentido global de textos orais informativos dos 
medios de comunicación audiovisuais emitidos con claridade, de xeito 
directo e estilo sinxelo. 

LGB1.1.2. Elabora un breve resumo dun texto oral. 
CCL, CSC  
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B1.3. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do 
ámbito académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo 
coas propostas propias. 

CCL, CAA, CSC, CSEIEE 

B1.4. Manter unha actitude de escoita activa, deixando falar os demais, 
sen anticiparse ao que van dicir e respectando as súas opinións. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen interromper. 
CCL, CSC 

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

LGB1.5.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación e volume 
CCL, CSC, CCEC 

B1.6. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, 
usando nexos básicos adecuados e presentando estratexias elementais 
para facer comprender a mensaxe. 

LGB1.6.3. Amosa un discurso oral claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e propia da lingua 
galega. 

CCL, CCEC 

B1.13. Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral. 
LGB1.13.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

CCL, CCEC, CSC 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante en textos propios de situacións cotiás e dos medios de 
comunicación social nos que esta se amose de forma evidente. 

CCL, CD, CSC 
 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, adecuado á súa idade. 
CCL, CAA, CSIEE 
 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo e 
esquematizar e resumir o seu contido. 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo 
CCL, CAA 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en galego adaptados aos 
seus intereses. 

LGB2.6.2/ LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa idade e aos seus intereses, en silencio e en voz alta sen 
dificultade. 

CCL 

B2.10. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de 
textos do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 
CCL, CSC, CAA, CSIEE 
 

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

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia xeral e de xeito creativo. 
CCL, CAA, CSIEE 
 

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

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación). 

CCL 

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

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe. 
CCL, CSC, CCEC 

B3.2. Crear 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. 

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos) seguindo un guión 
establecido. 

CCL, CAA 
 

B3.2. Crear 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. 

LGB3.2.5. Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos 
medios de comunicación. 

CCL, CSC, CAA 
 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e 
valorar a lingua escrita como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: 
marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, interliñado… en calquera soporte.  

CCL, CD, CAA 
 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en formas verbais dadas. 
CCL, CAA 
 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas.  
CCL, CAA 
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B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos, adxectivos determinantes e cuantificadores. 
CCL, CAA 
 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e cámbiao. 
CCL, CAA 
 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a necesidade 
de cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación. 
CCL, CSC, CCEC 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a necesidade 
de cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas.  
CCL, CSC, CCEC 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como 
construír correctamente as oracións desde o punto de vista sintáctico, 
nas producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación. 
CCL 
 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como 
construír correctamente as oracións desde o punto de vista sintáctico, 
nas producións orais e escritas. 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións. 
CCL 
 

B4.7. Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, 
antónimos e palabras polisémicas de uso habitual, para comprender e 
producir textos. 

LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando familias de palabras.  
CCL, CAA 
 

B4.7. Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, 
antónimos e palabras polisémicas de uso habitual, para comprender e 
producir textos. 

LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas de uso habitual.  
CCL, CAA 
 

B4.9. Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que 
utiliza ou está a aprender o alumnado. para reflexionar sobre como 
mellorar os seus procesos comunicativos na lingua galega. 

LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender. 
CCL, CCEC 
 

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos 
sinxelos. 

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar 
sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 

CCL, CCEC, CSC 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

B1.1. Expresar verbalmente de forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema 

MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema 
de matemáticas ou en contextos da realidade. 

CMCT, CCL 
 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as 
solucións obtidas. 

MTB1.2.4. Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos sinxelos da vida cotiá 
(facturas, folletos publicitarios, rebaixas...). 

CMCT, CCL, CAA  
 

B1.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu 
nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados para a 
resolución de problemas. 

MTB1.4.1. Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático. 

 
CMCT, CAA 

B1.5. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo 
matemático. 

MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

CMCT, CSC, CSIEE 
 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, 
distintos tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata 
as centésimas). 

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións. 
CMCT, CCEC, CCL 
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B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, 
distintos tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata 
as centésimas). 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as centésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición 
de cada unha das súas cifras. 

CMCT, CAA, CCL 
 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor. 
MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números naturais e decimais, interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras. 

CMCT, CAA 
 

B2.3. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as súas propiedades, as estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, 
calculadora), usando o máis adecuado. 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na resolución de problemas 
contextualizados. 

 
CMCT, CAA 
 

B2.3. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as súas propiedades, as estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, 
calculadora), usando o máis adecuado. 

MTB2.3.3. Realiza operacións con números decimais na resolución de problemas contextualizados. 

 
CMCT, CAA 
 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e 
en situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división (de ata 
dúas cifras) con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en situacións cotiás. 

 
CMCT, CAA 
 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e 
en situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir 
calquera número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir de múltiplos de 5, 25 e 50. 

 
CMCT 
 

B2.5. Identificar, 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. 

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións. 

 
CMCT, CAA 
 

B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e 
billetes do sistema monetario da Unión Europea. 

MTB3.4.1. 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 
coma figuradas. 

CMCT, CAA, CSC 
 

Valores sociais e cívicos Valores sociais e cívicos Valores sociais e cívicos 
B1.2. Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal. 

VSCB1.2.2. Actúa de forma respectable e digna. CSC, CSIEE         
 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando 
as emocións de forma positiva. 

VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das 
demais nas actividades cooperativas. 

CSC, CSIEE, CCL         
 

 VSCB1.4.2. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. CSC, CSIEE 

B1.7. Propoñerse desafíos e levalos a cabo mediante unha toma de 
decisión persoal, meditada e responsable, desenvolvendo un bo sentido 
do compromiso respecto a un mesmo e aos demais. 

VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos demais en situacións formais e 
informais da interacción social. 

CSC, CSIEE 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos. CCL, CSC 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas cunha maneira de falar 
adecuada aos interlocutores e ao contexto, tendo en conta os factores 
que inhiben a comunicación para superar barreiras e os que permiten 

VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores 
 
CCL, CSC 
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lograr proximidade. 

B2.4. Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas e opinións. CCL, CSC, CSIEE 

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

B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes 
cooperativas e establecendo relacións respectuosas. 

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e 
a confianza mutua. 

CSC, CSIEE 

B3.1. Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha 
actitude aberta cara aos demais e compartindo puntos de vista e 
sentimentos.   

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e 
sentimentos durante a interacción social na aula. 

CSC, CSIEE 

B3.2.Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 
amosando condutas solidarias. 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 
CAA, CSIEE, 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. 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo, con axuda dunha persoa adulta. 

 
CSC, CSIEE 

B3.5. Comprender a importancia dos dereitos da infancia, valorando as 
condutas que os protexen. 

VSCB3.5.1. Argumenta a necesidade de protexer os dereitos básicos da infancia. 
CSC, CCL 

B3.6. Comprender a correlación entre dereitos e deberes, valorando 
situacións reais en relación aos dereitos da infancia e respectando a 
igualdade de dereitos de nenos e nenas no contexto social. 

VSCB3.6.3. Expón mediante traballos de libre creación as conclusións da súa análise crítica das 
diferenzas na asignación de tarefas e responsabilidades na familia e na comunidade escolar en función 
do sexo. 

CSC, CCEC, CCL, CD, CMCT, CSIEE 

B3.7. Comprender e valorar a igualdade de dereitos de homes e 
mulleres, a corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da 
familia, argumentando en base a procesos de reflexión, síntese e 
estruturación. 

VSCB3.7.1. Expón de forma argumentada a importancia de valorar a igualdade de dereitos de homes e 
mulleres, a corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da familia. 

CSC, CCL 

Proxecto interdisciplinar: Residuos cero Proxecto interdisciplinar: Residuos cero 
Proxecto interdisciplinar: 

Residuos cero 
Diferenciaciar  nas nosas basuras os productos reciclables dos que non 
o son e os problemas medio ambientais que xeneran 

Discrimina nas nosas basuras os productos reciclables dos que non. 
CCL, CAA, CMCT 

Coñecer algunas das materias primas empregadas na la fabricación de 

productos rexeitables (plásticos, vidros, etc.). 
Búsca información sobre os recursos e as materias primas que se utilizan na la fabricación dos 
componentes do lixo. 

CCL, CAA, CMCT 

Concienciar na necesidade de producir menos lixo para aproveitar 
mellor os recursos. 

Propón solucións para aproveitar mellor os recursos no ámbito da escola (uso da composteira, horto, 
evitar alimentos envasados…) 

CSIE,CSC,CAA,CCL,CMCT 
 

Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia 
no estudo 

Realiza as tarefas encomendadas CSIE,CSC,CAA 

Desenvolver de actitudes de respeto e conservación do medio ambente 
e interese por un desenvolvemento sostible 

Mostra sensibilidade pola conservación do medio ambente 
CSIE,CSC,CAA,CCL,CMCT 
 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos:  

• Comunicación constante co alumnado e as familias. 

• Análise das producións dos alumnos. 

• Probas específicas. 

 

Instrumentos: 

• Carpetas de rexistro das actividades do alumnado. 

• Fichas, traballos e calquera producción escrita do alumnado. 

 

Cualificación final 

A nivel de centro, a cualificación final do alumnado realizarase a través do 
seguinte proceso: 
 
Calcularase a media matemática do primeiro e do segundo trimestre e, a 
continuación, engadirase un índice de +0, +1 ou +2 puntos, en función dos 
datos obtidos cos instrumentos de avaliación anteriormente sinalados. 

 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

O alumnado con algunha materia pendente realizará traballo de 
recuperación, repaso e reforzo dos contidos, buscando que adquira as 
competencias necesarias que non acadou nos anteriores trimestres. 

 

As propostas serán adaptadas ás necesidades do alumno/a e deberán 
cumprir cos estándares de aprendizaxe imprescindibles elixidos no punto 1 
deste documento. 

 

De ser necesario, contarase co apoio do profesorado especialista en 
pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe. 

Criterios de cualificación: 

Estimamos que unha proba obxectiva non determina de forma adecuada as 
competencias adquiridas no proceso de aprendizaxe, polo que se procederá a 
cualificar a través do traballo diario (fichas, traballos e outras producións 
escritas) do alumnado. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Os procedementos e instrumentos de avaliación serán os mesmos que os xa 
mencionados no anterior apartado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades que se realizarán serán de recuperación, repaso e 
reforzo dos contidos xa traballados durante os dous primeiros 
trimestres.  
 
Combinaranse fichas, traballos no caderno e outro tipo de actividades, 
como o visionado de vídeos, experimentos...Estas serán sinxelas para 
favorecer o traballo autónomo do alumando e para afianzar os 
contidos e as destrezas básicas xa traballadas. 

  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Utilizaranse todos os medios e recursos dispoñibles para que todo o 
alumnado teña acceso ás actividades que se propoñan. 
 
A metodoloxía debe ser adaptada á situación actual e ás necesidades 
e características do alumnado ao que se dirixen as propostas, tratando 
de favorecer a aprendizaxe significativa para contribuír ao 
desenvolvemento das competencias imprescindibles. 
 
Polo tanto, debemos ser flexibles co desenvolvemento da actividade 
educativa para adaptarnos continuamente ás necesidades do 
alumnado. Isto implica atender aos coñecementos previos e dirixir a 
aprendizaxe cara o asentamento das bases para continuar avanzando 
nun futuro. 
 
Manterase unha comunicación continua co alumnado e coas familias a 
través dun correo electrónico xa facilitado, o Blog de aula e 
AbalarMobil. 
 
As familias e o alumnado contarán coa opción de contactar co titor a 
través dunha plataforma de videochamadas, para clarificar calquera 
dúbida. De ser necesario, ao alumnado e ás familias que carezcan 
dunha conexión á rede que lles permita acceder a estos servicios, 
poden ser contactados a través de chamadas telefónicas. 
 
Desta forma inténtase evitar unha desvinculación escolar do 
alumnado e facer un seguimento do seu traballo e do seu proceso de 
aprendizaxe.  
 
As propostas de traballo subiranse a un Blog de aula de forma 
semanal e enviarase unha notificación grupal a través de AbalarMobil 
para asegurarnos que todas as familias teñan constancia da 
actualización dos traballos. Unha vez realizados, deben entregarse 
para a súa posterior revisión, corrección e avaliación por parte do 
docente. 
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Materiais e recursos 

 

• Libros de texto. 

• Fichas das distintas áreas. 

• Material de plástica: lapis, goma, cores, tesoiras... 

• Blog de aula. 

• Correo electrónico. 

• Páxina web do centro. 

• Impresora/recursos impresos. 

• Cadernos dos alumnos/as. 

• AbalarMóbil. 

• Ordenador, tablet ou móbil con acceso á rede. 

• Material didáctico na rede. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 13 DE 13 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
O alumnado e as familias dos mesmos serán informados en todo 
momento a través das seguintes plataformas: 
 

• AbalarMobil 

• Correo electrónico.  

• Blog de aula. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


