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CEIP PLURILINGÜE RICARDO TOBÍO 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, 

facer predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de observación directa e indirecta 

a partir da consulta de fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en 
diferentes soportes. 

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos 

relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos. 

CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de 
carácter científico 

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de información na rede 

CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na rede. 

B1.3. Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado pola seguridade propia e a 

dos seus compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo uso adecuado dos 

materiais. 

CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas tecnoloxías da 

información para comunicarse e colaborar 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e presentar 

informes coas conclusións en diferentes soportes. 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, 

realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados. 

CIENCIAS SOCIAIS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

CSB1.1.1.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. 

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

clara e limpa. 

B1.2.Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un comportamento de respecto 

e tolerancia ante as diferentes ideas e achegas alleas nos diálogos e debates, valorando o 

esforzo e amosando actitudes de cooperación, participación e respecto cara aos demais. 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de 

traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material. 

CSB1.2.2.Adopta un comportamento responsable, construtivo e solidario, respectando 

diferentes ideas e achegas nos debates e recoñecendo a cooperación e o diálogo como 

principios básicos do funcionamento democrático. 

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. 

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 

esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.5.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e os factores 

xeográficos, sociais, económicos ou culturais que inciden nos datos de poboación. 

CSB3.5.1.Define demografía e poboación, comprende os principais conceptos 

demográficos e os principais factores que afectan á de poboación. 

CSB3 5.2.Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da 

poboación. 

PLÁSTICA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para deseñar documentos de 

información e comunicación (carteis, guías, folletos etc.) 

EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, 

utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades. 

B2.2. Realizar planos, mapas e carteis, individualmente e en grupo; manexando as 
ferramentas básicas do debuxo xeométrico 

EPB2.2.1. Confecciona planos, e mapas simples coa axuda das ferramentas básicas, 
individualmente e en grupo. 

EPB2.2.2. Utiliza e manexa os elementos que estruturan o espazo gráfico (cuadrícula). 

B2.6. Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a correcta realización de 

actividades e a presentación 
EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e indicacións 

establecidas. 

EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a correcta realización 

dos exercicios e actividades. 

B2.7. Utilizar e manexar as tecnoloxías da información e da comunicación como medio 

de información, investigación e deseño. 

EPB2.7.1. Emprega as novas tecnoloxías para se iniciar no deseño dixital, no 

tratamento de imaxes ou na animación. 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando as 

normas da comunicación: quenda de palabra, escoita atenta e incorporación ás 

intervencións dos e das demais. 

LCB1.1.2. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos e emocións con 

claridade. 

LCB1.1.3. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita activa, espera de quendas, 

participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora e normas 
básicas de cortesía. 

LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, 

entoación e volume axeitados. 

 



  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar, recoller datos, preguntar e 

repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e expresar oralmente con claridade o 

propio xuízo persoal, de acordo á súa idade. 

LCB1.8.3. Participa en debates explicando as súas opinións e ideas, emitindo xuízos 

persoais fundamentados sobre os temas e coa profundidade propia da súa idade. 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada. LCB2.1.3. Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía do 

ámbito escolar e social: 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións comunicativas, con 

coherencia, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, a orde e a 

presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá e do 

ámbito social e escolar, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, 

literarios, prescritivos e persuasivos): diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, 

contos, folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios 
publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas... 

 

            

    

 

          

B3.3. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura, utilizando esquemas e 

mapas conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da información, redactando os 
seus textos con claridade, precisión e corrección e avaliando, coa axuda de guías, as 

producións propias e alleas. 

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 

compañeiros/as. 

LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel nos seus textos escritos. 

LCB3.3.5. Amosa na evolución dos seus escritos interese e esforzo por escribir 

correctamente de forma persoal 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas do área. LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos do seu interese: contos, anuncios, rimas, 

cancións, cómics, carteis…facendo ilustracións e buscando imaxes dixitais para facilita 

a súa comprensión ou mellorar a súa presentación. 

B5.2. Integrar a lectura expresiva, a comprensión e interpretación de textos literarios 

narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e interpretar algúns 

recursos básicos da linguaxe literaria e diferenciar as principais convencións formais dos 
xéneros. 

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 

infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

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. 

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras 

teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

 



  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral. 

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, entoación 

e volume. 

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

de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias 

para determinar intencións e dobres sentidos bastante evidentes. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de gráficos, 

esquemas sinxelos e ilustracións redundantes. 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, 

esquemas sinxelos e ilustracións redundantes, relacionándoa co contido do texto que 

acompaña. 

B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura. LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, 

de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas. 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, 

explicar e expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás 

e aqueles que sexan característicos dos medios de comunicación. 

LGB3.2.3. Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou 

argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a linguaxe ás 

características de cada xénero. 

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade. LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo. 

B3.5. Usar as TIC, con certa autonomía, para a busca de información, tratamento dos 

textos e realización de presentacións. 

LGB3.5.1. Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes dixitais. 

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, 

separación entre parágrafos, interliñado… en calquera soporte. 

B4.2. Coñecer e 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 xerais e de acentuación 

diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

B5.2. Ler textos e obras n galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras 

clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes. 

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións 

breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes. 

 



  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 

fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

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

cotiá. 

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións 

e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas cifras. 
B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, 

incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita ás propiedades das operación, en 
situación de resolución de problemas. 

MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis 

próxima. 

B2.4. Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para interpretar e 

intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 

B2.5. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando as 

propiedades destas, as estratexias persoais e os diferentes procedementos que se 
utilizan segundo a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo 

mental, tanteo, estimación, calculadora), usando o máis adecuado. 

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o 

produto dunha fracción por un número. 

MTB2.5.2. Realiza operacións con números decimais 

B2.6. 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. 

MTB2.6.1. Emprega e automatiza 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 cotiás. 

B2.7. 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. 

MTB2.7.1 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, valorando as súas consecuencias e a 

conveniencia do seu uso. 

B3.1. Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada caso, estimando a 

medida de magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e tempo facendo previsións 
razoables. 

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e 

non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida. 

B3.5. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados e reflexionando sobre o proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas, de 

razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 

contrarios...), creando conxecturas, construíndo, argumentando… e tomando decisións, 

valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
- Intercambios orais co alumnado. 
- Análise das producións do alumnado. 
- Probas específicas. 
- Gravacions e análise. 
- Cuestionarios. 
- Participación nas tarefas propostas. 

Instrumentos: 
 
- Videoconferencia. 
- Aula virtual. 
- Textos escritos, investigacións, traballos de aplicación, rúbricas, producións plásticas, 

resolución de exercicios e problemas. 
- Probas obxectivas, interpretación de datos.  
- Gravacións e análise. 

 

Cualificación final 

Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria do alumnado 
o centro estableceu o seguinte procedemento:  

o 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 polo profesorado 
neste terceiro trimestre (en base aos instrumentos de avaliación establecidos no 
documento guía).  

Proba extraordinaria 
de setembro 

 

Alumnado de materia 
pendente 

Ao traballarse actividades de reforzo e repaso durante todo este 3º trimestre, o alumnado 
que teña algunha asignatura pendente das avaliacións pasadas terá a opción de reforzalas  
e de facer tarefas que conleven a adquirir o grao mínimo dos estándares prioritarios para 
superar a área. 
Posto que non hai ningún que teña algún impedimento para poder facer as actividades 
propostas e envialas, será necesario que as realicen e as presenten. A participación nelas, o 
interese e o esforzo serán claves. 

 



 

 

 

 

  

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

Todas as actividades estarán enfocadas ao repaso e o reforzo. Aproveitarase para afondar 
máis na resolución de problemas, na realización de pequenos traballos de investigación, na 
aplicación dos coñecementos adquiridos e en todo o referente á expresión e á 
comprensión. Recurirase para todo isto tamén a actividades máis lúdicas: xogos 
matemáticos, de vocabulario, de comprensión (lecturas “detectivescas” en donde hai que 
buscar ao culpable,.. ), traballos cooperativos como: gravacións de vídeos, de audios, 
fotos,… para producir vídeos co alumnado de todo o centro en diferentes propostas da 
biblioteca; elaboración de presentacións de contos para o alumnado de Infantil e 1º ciclo 
con imaxes e audios do alumnado,… 
Grazas a algunhas editoriais que nos ofrecen os seus recursos en aberto, utilizaremos a 
plataforma de lectura Ta-tum que nos permite ler todos/as o mesmo libro e poder 
comentalo nas sesións de videoconferencia. 
Debido á necesidade dunha aprendizaxe non presencial e que conleva uns mínimos 
coñecementos  tecnolóxicos necesitamos solventar múltiples e variados problemas técnicos 
cos que nos atopamos para poder realizar e enviar algunhas tarefas. Situación idónea que 
nos brinda a oportunidade de realizar actividades encamiñadas a un mellor 
desenvolvemento e utilización das Tics como recurso de aprendizaxe. Ademais permite 
unha aprendizaxe cooperativa onde todos/as temos que aportar e compartir para saír 
adiante. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. Ás veces é deficiente ou é a través dos datos do tfno dos 
pais/nais polo que teñen que controlar o seu uso (sobre todo cando son vaios irmáns). Tamén 
se dá o caso de ter que adaptarse ao horario de traballo dos seus pais e nais para poder 
dispoñer del. 
En calquera caso, e con flexibilidade, non hai ningún alumno/a que non poida seguir 
“tecnicamente” a súa aprendizaxe nesta nova situación. 
Parto do horario de clase para a programación das actividades, sempre tendo en conta que a 
situación é totalmente diferente co que o rendemento e a dedicación van ser menores.  
Importante contar tamén coa situación anímica e a familiar.  
Utilizamos como base a Aula Virtual do colexio. Xa a utilizabamos desde o comezo de curso, 
pero fundamentalmente como fonte de recursos para a aprendizaxe asi como medio de 
comunicación entre todos nós para o envío de tarefas, preguntar e aclarar dúbidas ,... 
Actualmente é o medio polo que facemos practicamente todo. Desde aquí fago a proposta de 
actividades diaria, colgo vídeos coas explicacións necesarias, o alumnado envía as tarefas e 
recibe as correccións pertinentes,… 
É a vía de comunicación co alumnado, a través dun foro creado ou da mensaxería interna da 
propia aula, da que tamén fan uso as familias. 
Realízanse videoconferencias dúas veces á semana (martes e venres), en principio dunha hora 
de duración (pero prorrogable se é necesario) para aclarar dúbidas, facer as explicacións 
necesarias, aclarar algunhas actividades das que se propoñen, solventar problemas técnicos 
que poidan xurdir para realizar ou enviar as tarefas,…  
É ademais un espazo e un tempo onde poder vernos, compartir experiencias, sentimentos, 
onde facer debates sobre algún tema en concreto, dar opinións e escoitar e respectar aos 
demais. 
Incluso realizamos unha especie de club de lectura. Lemos o mesmo libro, marcamos as 
páxinas a ler e comentamos sobre o lido. 
Estas videoconferencias son a través de Skype (con Cisco é practicamente imposible realizala), 
que tamén se utiliza como medio de comunicación co alumnado e coas familias. Ás veces, 
incluso como medio de envío de tarefas que ao mellor non son que de mandalas pola Aula 
Virtual por algún problema técnico (peso do arquivo,…). Ao longo de toda a mañá poden 
chamarme para preguntar dúbidas que necesitan aclarar no momento para poder continuar 
coa tarefa que estean realizando. Do mesmo xeito, podo chamar eu se vexo que necesitan 
unha explicación urxente por como están realizando algunha actividade. 
Hai tres alumnos que non poden conectarse por videoconferencia. Para actividades orais 
utiilizo con eles o teléfono. 
Correo electrónico e tfno son tamén medios de comunicación. 

 



 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Materiais e recursos 

- ordenador 

- tfno 

- correo electrónico 

- páxina Web do centro 

- blog da biblioteca 

- recursos didácticos aportados polas distintas editoriais  

- programas informáticos 

- recursos didácticos da rede. 

- pizarra branca onde gravar en vídeo as explicacións. 

- plataformas de videoconferencia 

 
 

1. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A través de Abalar, correo electrónico e web do centro.  

Publicidade  Este documento estará visible na páxina web do centro. 

 


