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1.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

 

MATEMÁTICAS 
 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de 

problemas:revisa as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 

comproba e interpreta as solucións no contexto da situación, busca 

outras formas de resolución etc. 

B1.3. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo habitual no 

proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionar 

información relevante en internet ou en outras fontes elaborando 

documentos propios, facendo exposicións e argumentacións. 

MTB1.3.1. Iníciase na utilización de ferramentas tecnolóxicas, 

nomeadamente a calculadora, para a realización de cálculos 

numéricos, para aprender e resolver problemas. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre 

elas. 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 

denominador na resolución de problemas contextualizados.  

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

problemas contextualizados. 

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. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos e 

espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis 

axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma 

oral o proceso seguido e a estratexia utilizada. 

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en 

forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán. 

 MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, 

capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa. 

 MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas 

relación, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas 

temporais e as súas relacións. 

B4.1. Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio e rombo. 

MTB4.1.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus 

ángulos, identificando as relacións entre os seus lados e entre 

ángulos. 

B4.2. Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus 
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problemas. lados. 

 MTB4.2.2. Identifica e diferencia os elementos básicos da 

circunferencia e círculo: centro, raio e diámetro. 

B4.3. Coñecer as características e aplicalas para clasificar: 

poliedros, prismas, pirámides, corpos redondos: cono, cilindro e 

esfera e os seus elementos básicos. 

MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo o número de lados. 

 MTB4.3.2. Recoñece e identifica poliedros, prismas, pirámides e os 

seus elementos básicos: vértices, caras e arestas. 

 MTB4.3.3. Recoñece e identifica corpos redondos: cono, cilindro e 

esfera e os seus elementos básicos. 

B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, 

utilizando algúns recursos sinxelos de representación gráfica: 

táboas de datos, bloques de barras, diagramas lineais… 

comunicando a información. 

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a 

súa idade e reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais.  

B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación 

para a procura e tratamento guiado da información. 

LCB2.10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para 

a procura e tratamento guiado da información. 

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…. 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos 

de cohesión básicos e respectando as normas gramaticais e 

ortográficas básicas. 

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

evitando riscos, inclinación de liñas etc. 

B3.4. Elaborar proxectos individuais de carácter informativo 

sobre diferentes temas do área. 

LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas a partir de datos 

obtidos de experiencias realizadas. 

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que 
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ilustra con imaxes, en diferentes soportes (papel e dixital), de carácter 

redundante co contido: carteis publicitarios, anuncios e cómics. 

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.  

B3.6. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de 

modo eficiente e responsable para presentar as súas producións.  

LCB3.6.1. Usa con axuda as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información. 

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. 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a 

través do uso da lingua. 

LCB4.2.1. Utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, frases 

feitas, na expresión oral e escrita.  

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

derivadas. 

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

texto. 

LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos entre oracións ao 

producir textos orais e escritos.  

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. 
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B4.3. 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. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero 

e de número na expresión oral e escrita. 

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

texto.  

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

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

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

B4.4. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas 

e avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.4.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos 

dixitais.  

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 

LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito guiado, comparacións, aumentativos, 

diminutivos e sinónimos en textos literarios. 

 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. 
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LINGUA  GALEGA E LITERATURA 
 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, 

descritivo, expositivo). 

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

sinxelo. 

LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral dun texto. 

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

e resumir o seu contido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. 

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

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

revisión do texto. 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a 

escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información.  

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia 

xeral e de xeito creativo. 

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). 

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

léxico, morfosintaxe. 
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B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a 

comprensión dos textos. 

LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais sinxelos (ilustracións, 

subliñados, gráficos e tipografía) para facilitar a comprensión dos 

textos. 

LGB3.6.2. Ilustra creativamente os seus textos con imaxes 

redundantes co seu contido. 

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…  

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de 

expresión creativa. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como 

apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o 

seu coñecemento na mellora do uso da lingua. 

 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece 

nestes, enunciados, palabras e sílabas. 

LGB4.1.2. Identifica as formas verbais.  

LGB4.1.3. Separa as sílabas que conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos e adxectivos.  

LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de 

cambialo. 

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

apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aprecia o valor social das normas ortográficas e a 

necesidade de cinguirse a elas. 

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

súas producións escritas.  
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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.  

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

LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de 

colocación do pronome átono. 

B4.4. Recoñecer e empregar conectores básicos. LGB4.4.1. Usa diversos conectores básicos entre oracións: adición, 

causa, oposición, contradición... 

B4.5. Identificar intuitivamente o suxeito e o predicado, así como 

o papel semántico do suxeito, para mellorar a comprensión e a 

produción de textos. 

LGB4.5.1. Identifica intuitivamente, en oracións sinxelas, o papel 

semántico do suxeito. 

LGB4.5.2. Sinala intuitivamente o verbo e os seus complementos, 

especialmente o suxeito, en oracións.  

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. 

LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras 

polisémicas de uso habitual. 

B4.8. Valorar a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de Europa. 

LGB4.9.1. Valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de Europa. 

B4.9. Establecer relacións elementais entre as diversas linguas 

que coñece ou está a aprender para reflexionar sobre como 

mellorar os seus procesos comunicativos na lingua galega, 

recoñecer as posibles interferencias e lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as 

linguas que está a aprender.  

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas 

elementais sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre todas 

as linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio 

para a súa aprendizaxe. 
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B5.3. Identificar o xénero literario ao que pertencen uns textos 

dados.. 

LGB5.3.1. É quen de identificar o xénero literario ao que pertencen 

uns textos dados: narrativa, poesía e teatro. 

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. 
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CIENCIAS  DA NATUREZA 
 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características das 

plantas do seu contorno e clasifícaas con criterio científico.  

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos 

recursos naturais e consecuencias dun uso inadecuado facendo 

fincapé no aforro enerxético e no impacto medioambiental.  

CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus usos e a súa 

intervención na vida cotiá. 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

para recoñecer os cambios de certos corpos diante da luz e os 

efectos de forzas coñecidas no movemento dos corpos. 

CNB4.2.1. Investiga e explica o comportamento de certos corpos 

diante da luz.  

CNB4.2.2. Identifica forzas coñecidas que fan que os obxectos se 

movan ou se deformen a través de experiencias ou pequenas 

investigacións. 

B4.3. Realizar experiencias con mesturas sinxelas de 

substancias relacionadas coa vida doméstica e do contorno e 

achegar conclusións sobre os resultados.  

CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes substancias de uso 

cotián con respecto á auga e presenta conclusións en diferentes 

soportes. 

CNB4.3.2. Identifica e prepara algunhas mesturas de uso doméstico. 

CNB4.3.3. Separa compoñentes dalgunhas mesturas de uso cotián 

presentando conclusións sobre os resultados. 

B5.1. Manipular e observar o funcionamento de aparellos e CNB5.1.1. Coñece e emprega obxectos, aparellos e máquinas 
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máquinas sinxelas simples e das complexas máis habituais e 

observar o seu uso na vida cotiá. 

sinxelas de uso cotián na escola analizando o seu funcionamento. 

CNB5.1.2. Identifica e explica a enerxía que empregan obxectos, 

aparellos e máquinas sinxelas de uso habitual na vida cotiá. 
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CIENCIAS  SOCIAIS 
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, 

selección e organización de información sobre a área 

(empregando as TIC e outras fontes), a realización dun produto, 

a documentación do proceso (a través do uso do cartafol) e a 

comunicación do resultados, valorando o esforzo e amosando 

actitudes de cooperación, participación e respecto. 

 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes 

directas e indirectas), selecciona a relevante, a organiza, analiza, 

obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de 

accións e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma 

de decisións e asume responsabilidades. 

B1.3.Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a 

comprender textos sinxelos de carácter social, xeográfico e 

histórico. 

CSB1.3.1.Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos 

sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico. 

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.  

CSB4.1.2.Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a 

gandería, como descubrimentos que cambiaron profundamente as 

sociedades humanas. 

B4.2.Coñecer a importancia das fontes históricas para o estudo 

da historia. 

CSB4.2.1.Recoñece a importancia dos restos arqueolóxicos e 

materiais que produce unha sociedade como fontes para coñecer o 

noso pasado, con especial relevancia da escritura. 

B4.3.Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade para ordenar temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos relevantes. 

CSB4.3.1.Recoñece o século como unidade de medida do tempo 

histórico e localiza feitos situándoos como sucesivos a.C o d.C 
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B4.4.Identificar e localizar no tempo os procesos e 

acontecementos históricos e culturais máis relevantes da historia 

de España para adquirir unha perspectiva global da súa 

evolución e coñecer os principais xacementos arqueolóxicos de 

Galicia. 

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo os feitos fundamentais da 

prehistoria e historia de España e describe as principais características 

de cada unha delas. 

CSB4.4.2.Explica aspectos relacionados coa forma de vida, 

organización social e cultura das distintas épocas históricas 

estudadas.  

CSB4.4.3.Explica a diferenza dos dous períodos nos que se divide a 

Prehistoria e describe as características básicas das formas de vida 

nestas dúas épocas. 

CSB4.4.4.Data a Idade Antiga e describe as características básicas da 

vida naquel tempo, en especial as referidas á romanización. 
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EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  (PLÁSTICA) 
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

EPB2.1.6. Combina técnicas de picado, encartado e pegado. 

EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como referencia para copiar e 

representar modelos, de maneira proporcionada.  

EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, 

manexando diferentes técnicas.  

EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a partir do eixe de 

simetría. 

EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co recorte e o pegado. 

EPB2.1.11. Debuxa a figura humana, usando a cuadrícula para 

alcanzar as proporcións axeitadas.  
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B2.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación 

para buscar material para as creacións propias ou colectivas. 

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 

para documentarse sobre o seu contexto cultural e artístico. 

EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 

para buscar material para as súas creacións artísticas. 

 

 



 
 

2.  AVA LI AC IÓN E CU A LI F ICA CI ÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• A análise diario do traballo do alumnado. 

• Revisión de tarefas. 

• Entrevista por Webex ou telefonicamente. 

• Avaliación de distintas actividades axuntadas a través da páxina 
virtual. 

• Avaliación de tarefas interactivas empregando plataformas dixitais 
coma Liveworksheets.com, Quizizz ou EdPuzzle. 

• Valoración das tarefas realizadas nas libretas. Valorarase que 
estean todas as tarefas realizadas por orde cronolóxico e corrixidas 
a outra cor. 

Instrumentos: 

• Emprego da aula virtual de Agueiro. 

• Emprego da web do centro. 

• Emprego de Abalar. 

• Recursos coma vídeos con información sobre os contidos 

traballados. 

• Emprego de plataforma dixitais coma Liveworksheets.com, Quizizz 

o EdPuzzle. 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso obterase a partires da media da primeira e 

segunda avaliacións, non podendo ser nunca inferior a da segunda, e 

sumando á anterior ata un máximo de 2  puntos  polo traballo a distancia 

da terceira avaliación. No tocante á promoción  seguirase a lexislación 

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

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

 (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

No terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes 

anteriores: 

• Repaso dos trimestres anteriores a través da realización de 

fichas con actividades de reforzo e ampliación proporcionadas pola 

editorial Santillana, que é a editorial que seguimos non centro. 

• Utilización do libro de texto para facer actividades de ampliación. 

• Visualización de vídeos titoriais.  

• Realización de actividades relacionadas cos vídeos titoriais.  

• Utilización de recursos educativos procedentes do repositorio de 

contidos do espazo Abalar . 

• Xogos interactivos. 

• Utilización de plataformas educativas como Quizizz ou EdPuzzle.  

• Uso de fichas interactivas a través de Liveworksheets. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade)   

Semanalmente indicaranse as actividades que se consideren 

oportunas.  

Alumnado con conectividade O alumnado que o desexe enviará as 

actividades feitos ao mestre/ por diversos medios para que os corrixa.  

Ademais colgaranse as solucións das actividades feitas para que 

poidan facer a autocorrección das mesmas e que terán que facer na 

súa libreta con outra cor, para poder revisar as tarefas e ver os erros 

cometidos polos alumnos.  

Alumnado sen conectividade: Igual ca no caso anterior coa excepción 

de que as actividades propostas se farán chegar a través doutras 

canles. 

Materiais e 
recursos 

• Libros de texto.  

• Internet. 

• Fichas de reforzo e ampliación facilitados pola editorial.  

• Vídeos titoriais. 

• A web do centro.  

• Aula Virtual de Agueiro.  

• Webex.  

• Whatsapp  
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4.  INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Colgarase cada documento de modificación elaborado por cada mestre 

na web do centro onde as familias poderán ver esta modificación. 

A través de Abalar, mandarase un anuncio que indique que están 

colgadas estas modificacións ao inicio da páxina de cada nivel 

educativo para que sexan quen de atopala. 

 Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


