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1. Criterios xerais para a avaliación do alumnado  

1.1. Criterios para o 

tratamento de  

materias pendentes  
  
  

Medidas a tomar: 
Levarase a cabo o  reforzo educativo e apoio do profesorado con 
dispoñibilidade horaria. 
Procedemento: 
Cada mestre/a ou especialista levará a cabo o reforzo educativo 
secuenciando os contidos, as formas e os instrumentos de 
avaliación, a organización da aula, o agrupamento do alumnado e 
todo o incluído dentro do ámbito da metodoloxía.  
Dirixido a: 
Está destinado ao alumnado que coa modificación dos elementos 
citados pode seguir o proceso ordinario de ensino e de aprendizaxe. 
Elaboración:  
As medidas de reforzo educativo serán elaboradas polo profesor/a 
que imparta a área ou a materia en que a alumna ou o alumno 
necesiten esa medida, co coñecemento do profesorado titor se non 
e este o que adopta a medida.  
Comunicación: 
Deberase informar á xefatura de estudos e á nai, ao pai ou as 
persoas titoras legais do alumnado.  
Carácter ordinario: 
O desenvolvemento das medidas de reforzo educativo levarase a 
cabo no contexto escolar ordinario e polo profesorado que imparta a 
área ou a materia.  
Apoio ao alumnado: 
En determinados casos, o reforzo educativo do profesorado que 
imparta a área ou a materia pode contar coa colaboración de 
profesorado con dispoñibilidade horaria, que actúa como un apoio 
xeral ao conxunto da aula. Con carácter xeral, as medidas de reforzo 
educativo reflectiranse nos documentos oficiais de avaliación do 
alumnado.  
Informe: 
Ao final de cada curso, o profesorado, coordinado pola persoa titora, 
elaborará un informe individual dos reforzos educativos levados a 
cabo, segundo o modelo deseñado polo departamento de 
orientación do centro, que será arquivado segundo o procedemento 
establecido polo centro.  
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1.2. Criterios de 

promoción do 

alumnado de  

curso/etapa  
  
  

En educación infantil, dado o carácter da etapa como ensino non 
obrigatorio poderase ampliar un curso escolar para o alumnado 
con acreditación de necesidades educativas especiais, que non 
poderá permanecer nesa etapa máis alá dos sete anos de idade, 
feitos no ano natural en que finaliza o curso escolar. 
 

En educación primaria a promoción nos cursos de  1º, 3º e 5º 

será automática tal e como establece o artigo 6 da Orde do 25 de 

xaneiro de 2022.  

  
Nos cursos 2º, 4º e 6º de educación primaria o alumnado 

accederá ao curso  seguinte sempre que se considere que logrou 

os obxectivos que correspondan a estes cursos, e que alcanzara 

o grao de adquisición das competencias correspondentes. De 

non ser así, poderá repetir (unha soa vez durante a etapa de 

Primaria), cun plan específico de reforzo ou recuperación e 

apoio. A repetición considerarase unha medida de carácter 

excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas 

ordinarias de reforzo e apoio.  

O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre 
a promoción do alumnado, atendendo  aos resultados das 
avaliacións individualizadas, e tomando especialmente en 
consideración a información e o criterio do profesorado titor.  

 

 Establécense, ademais, os seguintes criterios de promoción de 
curso.  
O alumnado  non promocionará se:  

 Non acada os mínimos nas dúas linguas oficiais.  

 Non acada os mínimos en matemáticas e nunha das 

linguas oficiais.  

 Non acada os mínimos en tres áreas.  
 
Para a decisión sobre a promoción ou non promoción do 
alumnado terase en conta aspectos como: 
1) O grao de madurez e circunstancias persoais do alumno/a 

debidamente xustificadas. 
2) As medidas de atención á diversidade empregadas. 
3) Capacidade de traballo do alumno/a e implicación. 
4) Relación e inclusión grupal do alumno/a. 
5) O grao de adquisición das competencias e o logro dos 

obxectivos de etapa. 
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2. Criterios do outorgamento de  mencións honoríficas  

2.1. Criterios xerais  

  

  

 O equipo docente poderá propoñer o outorgamento dunha mención 
honorífica aos alumnos e ás alumnas que superasen todas as áreas 
da etapa e obtivesen sobresaliente ao rematar a educación primaria 
nunha área ou en varias e que demostren un rendemento académico 
excelente. 

Esta decisión será tomada polo equipo docente na sesión de avaliación 
final tendo en conta: 
 
- Rendemento académico destacado en tódalas áreas ao longo da 

súa escolarización no centro educativo. 
- Capacidade de traballo do alumno: Remata as tarefas propostas, 

destaca na elaboración dos traballos e ten un ritmo de traballo 
constante. 

- Actitude do alumno/a cara ao aprendizaxe: positiva nas diferentes 
situación que se lle plantexen ao longo da súa escolarización no 
centro educativo. 

- Autonomía do alumno/a: que demostre ter recursos para o 
desempeño das tarefas diarias. 

- Comportamento do alumno/a: amosa respecto e un 
comportamento exemplar. 

 
  

  

  

 3. Aprobación e publicidade  

3.1. Aprobación   

  
Estas modificacións da Concreción Curricular foron aprobadas en 
Claustro o día 18 de maio de 2022.  
  

  

3.2. Publicidade   

Procedemento de publicidade da modificación da concreción 

curricular:  

  
• Data publicidade na páxina web do centro: 18 de maio de 2022. 
• Datas información ás familias por parte do centro a través de 

Abalar móbil:  19 de maio 2022. 
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4. ANEXOS:   

  

• EDUCACIÓN INFANTIL  

• 1º EDUCACIÓN PRIMARIA  

• 2º EDUCACIÓN PRIMARIA  

• 3º EDUCACIÓN PRIMARIA  

• 4º EDUCACIÓN PRIMARIA  

• 5º EDUCACIÓN PRIMARIA  

• 6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

• EDUCACIÓN FÍSICA  

• EDUCACIÓN MUSICAL  

• LINGUA EXTRANXEIRA  

• RELIXIÓN CATÓLICA  

• RELIXIÓN EVANXÉLICA



 

 

 



MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 

Destacamos como mínimos esixibles, para obter unha avaliación positiva e promocionar á 

seguinte etapa educativa: 

a) Orientarse e localizar lugares significativos.  

b) Amosar unha progresiva autonomía na execución das actividades habituais.  

c) Coñecer e respectar as sinais da súa identidade.  

d) Recoñecer, nomear e sinalar as partes principais do corpo.  

e) Progresar na coordinación global e segmentaria e nas habilidades manipulativas de carácter 

fino.  

f) Iniciarse no coñecemento da serie numérica ordinal e cardinal. 

g) Situarse no espazo atendendo a ordes espaciais básicas: arriba/abaixo, dentro/fóra, 

preto/lonxe, diante/detrás, a un lado/a outro. 

h) Manexar as nocións temporais: antes/despois, día/noite, mañá/tarde. 

 i) Clasificar obxectos atendendo á cor, á forma e ao tamaño.  

 k) Identificar e nomear algún componente do medio natural: animais e vexetais. 

 l) Recoñecer algún cambio no entorno coa chegada das estacións, os factores climáticos ou o 

paso do tempo.  

m) Identificarse como membro pertencente á súa familia, establecendo o parentesco máis 

próximo. 

 n) Respectar as normas que rexen o comportamento social: quenda de palabra, colaboración, 

respecto,...  

o) Comunicarse oralmente con suficiente claridade e correción nas distintas intencións 

comunicativas: pedir axuda, informar dun acontecemento simple, dar unha orde sinxela.  

p) Comprender mensaxes, explicacións e informacións sinxelas 



1º Educación Primaria.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN. 

MÍNIMOS ESIXIBLES .

 1. Criterios de avaliación

A partir dos instrumentos e avaliación, recollerase a información 
relevante sobre os resultados e os procesos implicados na aprendizaxe. 
Aspectos que resultan imprescindibles para a avaliación e calificación do 
alumnado segundo os estándares de aprendizaxe. 

Centrámonos sobre todo nos seguintes:

 Caderno de observacións e diario de clase: onde se anotan 
distintas informacións consideradas relevantes.

 Análise de producións dos alumnos: traballos, cadernos, tarefas, 
presentacións, murais…

 As probas específicas orais ou escritas.

Seguirase a seguinte táboa de porcentaxes para a avaliación:

       1º Evolución do traballo diario en clase. 30%

       2º Probas obxectivas. 30%

       3º Presentación e orde do traballo diario. 20%

       4º Participación oral na clase. 20%

2. Promoción

Segundo establece a Orde do 25 de xaneiro de 2022, a promoción no 1º Curso

de  Educación  Primaria  será  automática,  accedendo  ao  2º  curso  todo  o

alumnado. Se ben, o equipo docente atenderá aos resultados das avaliacións

individualizadas  finais  do  curso  para  dar  unha  resposta  axeitada  no  ano

seguinte ao alumnado que non supere algunha materia neste curso académico.

Así  mesmo,  no  1º  curso de Educación Primaria,  atendendo ao carácter  da

avaliación que establece a nova Orde do 25 de Xaneiro continua e progresiva,

establécese o seguinte: Para as áreas de Lingua Galega, Lingua Castelá e



Matemáticas, a nota da avaliación final ordinaria será a nota acadada na 3ª e

última avaliación. Para as áreas de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais,  a

nota  da  avaliación  final  ordinaria,  será  a  media  aritmética  das  cualificación

obtidas nas tres avaliacións anteriores 

3. Mínimos esixibles.

CIENCIAS SOCIAIS

IDENTIFICADOR 
ESTÁNDAR

ESTANDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO.

CSB1.1.1. Fai conxecturas, predicións e recolle 
información a través da observación e 
experimentación iniciándose no emprego das 
TIC e outras fontes directas e indirectas, 
selecciona a información relevante e a organiza,
obtén conclusións sinxelas e as comunica.

Fai conxecturas, predicións e 
recolle información a través 
da observación e 
experimentación iniciándose 
no emprego das TIC e outras 
fontes

CSB2.1.2 Describe os elementos básicos da súa 
contorna máis próxima.

CSB2.2.1. Describe as características principais do 
aire e da auga.

CSB2.8.1. .Diferencia entre elementos da paisaxe 
natural e a construída polo home e identifica 
algunha das accións humanas máis destacadas 
da contorna próxima.

CSB3.5.1 Explica a diferenza entre cidade, vila e 
aldea e sitúa a súa casa nalgunha delas.

CSB3.7.1. Coñece as sinais de tráfico necesarias para 
camiñar pola rúa correctamente: cores dos 
semáforos, pasos de peóns ou peoas, etc.

CSB4.3.1 Sabe o número de días que ten unha 
semana e os meses, nomea os meses do ano e 
diferencia as estacións segundo as súas 
características.



CIENCIAS NATURAIS

IDENTIFICADOR 
ESTÁNDAR

ESTANDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO.

CNB1.1.1. Busca e selecciona información de forma 
guiada e comunica o resultado de forma oral e 
escrita, de maneira limpa, clara e ordenada, en 
diferentes soportes.

Busca e selecciona información 
de forma guiada e comunica o 
resultado de forma oral e escrita

CNB2.1.2 Recoñece partes do propio corpo.

CNB3.1.2. Identifica e describe, con criterios 
elementais, animais e plantas do seu contorno

CNB4.2.1. Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e 
textura en materiais e obxectos de uso cotián.

LINGUA GALEGA

IDENTIFICADOR 
ESTÁNDAR

ESTANDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO.

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves 
e sinxelos ante a clase.

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en 
textos sinxelos, propios de situacións cotiás, 
como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou
mensaxes curtas.

Comprende informacións 
concretas en textos sinxelos

LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura 
de textos moi sinxelos.

LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta, acadando 
progresivamente a velocidade axeitada.

LGB3.1.2 Elabora pequenos textos con certa 
coherencia e de xeito creativo.

Elabora pequenos textos con 
certa coherencia

LGB4.2.1. Coñece, de forma xeral, as normas 
ortográficas máis sinxelas e aprecia o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas.

Coñece, de forma xeral, as 
normas ortográficas máis sinxelas

LGB5.1.1. . Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo 
diversos textos literarios: breves contos, 
poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, 
cantigas e xogos de sorte; usando modelos.

Recrea e reescribe de xeito moi 
sinxelo diversos textos literarios



LINGUA CASTELÁ

IDENTIFICADOR 
ESTÁNDAR

ESTANDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO.

LCB1.5.1 Comprende o sentido global de textos 
orais de uso habitual, do ámbito escolar e 
social.

LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias persoais 
sinxelas.

LCB2.1.1. Lee con pronunciación e entoación 
axeitada, textos sinxelos, de variada tipoloxía, 
breves e adaptados á súa idade.

LCB3.3.1 Escribe, con axuda, en diferentes soportes,
textos moi sinxelos propios do ámbito escolar e 
social: listas, notas, normas, felicitacións, 
instrucións, contos, anécdotas…

LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde 
alfabética.

LCB4.4.1. Forma e ordena correctamente oracións 
simples para compoñer textos sinxelos.

LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos propios da 
literatura infantil: contos, poesías, cómics, 
adiviñas…

MATEMÁTICAS

IDENTIFICADOR 
ESTÁNDAR

ESTANDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO.

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99.

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, 
interpretando o valor de posición de cada unha 
das súas cifras.

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa 
operación de suma na resolución de problemas 
contextualizados.

MTB2.3.2 Realiza cálculos numéricos básicos coa 
operación de resta (sen levadas) na resolución 



de problemas contextualizados.

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de medida do 
tempo e as súas relación. Minuto, hora, día, 
semana e ano.

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes 
moedas e billetes (5,10, 20 e 50 euros) do 
sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver problemas en 
situación reais como figuradas.

MTB4.2.1 Recoñece formas rectangulares, 
triangulares e circulares en obxectos do 
contorno inmediato.

MTB5.1.1. Rexistra e interpreta datos sinxelos en 
representacións gráficas básicas.



2º de Educación Primaria 

Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 

A principios de curso será necesario recabar a información que haxa do curso anterior 

referente aos alumnos. 

 Levaráse a cabo con todos os alumnos unha avaliación inicial que nos facilitará información 

sobre o punto de partida do novo curso. Esta consistirá en varias probas especificadas no 

apartado 9 desta programación. 

 A avaliación será continua, valorando a consecución dos criterios de avaliación. Será tamén 

global e, por suposto, formativa, e servirá para facer os cambios oportunos, adaptar a 

metodoloxía, incidir nos aspectos que sexa necesario, aplicar reforzos,etc. 

 Ademais da avaliación levada a cabo pola mestra, nalgúns momentos os alumnos realizarán 

un proceso de autoavaliación, utilizando para facelo diversas fichas e tamén entrevistas e 

intercambios orais da mestra cos alumnos. 

 Noutros casos levaráse a cabo unha coavaliación, sendo uns alumnos os que avalíen aos 

seus compañeiros. 

 Os procedementos de avaliación empregados, así como os instrumentos aparecen 

reflexados nas táboas anteriores. Pola idade dos alumnos, primará a observación directa e 

sistemática, rexistrando os datos observados en escalas de observación ou estimación, 

dándolle importancia tamén ao traballo diario na aula, presentación das tarefas e 

participación nas actividades propostas. 

 Ademais de avaliar aos alumnos avaliaráse a práctica docente e a propia 

programación didáctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Para a cualificación dos alumnos teránse en conta as seguintes porcentaxes: 

 
• Evolución do traballo diario en clase ............................................................................. 30% 

• Probas obxectivas .......................................................................................................... 30% 

• Presentación e orde dos traballos persoais ................................................................... 20% 

• Participación oral na clase ............................................................................................ 20% 
 
         Os criterios de avaliación final ordinaria a ter en conta serán os seguintes: 

• 1ª Avaliación ................................................................................................................. 30% 

• 2ª Avaliación ................................................................................................................. 30% 

• 3ª Avaliación ................................................................................................................. 40% 
 

       PROMOCIÓN 
 

O alumnado promocionará ao nivel seguinte sempre que o equipo docente considere que 

alcanzou o desenvolvemento correspondente das competencias básicas e o axeitado grao  de 

madurez. 

Así mesmo promocionará sempre que as aprendizaxes non alcanzadas non lle impidan seguir 

con aproveitamento o novo curso. 

A decisión de promoción dun alumno tomará o equipo docente de forma colexiada. Para esta 

decisión, haberá que ter tomado especial consideración a opinión da titora.  

 
Como norma xeral, promocionarán: 

 

 Os alumnos que superen todas as áreas. 

 Os alumnos que superen as áreas de Lingua galega e Lingua castelá e Matemáticas, 

aínda que non superen algunha das outras áreas ou a totalidade das outras áreas. 

           E non promocionarán: 

 Os alumnos que non acaden os mínimos nas dúas linguas oficiais. 

 Os alumnos que non acaden os mínimos en matemáticas e nunha das linguas 

oficiais. 

 E os alumnos que non acaden os mínimos en tres áreas.



MÍNIMOS ESIXIBLES PARA PROMOCIONAR EN 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
LENGUA/LINGUA 

Comprensión oral 

-   Comprender mensaxes orais sinxelos e complexos. 

-   Responder a preguntas concretas. 

Expresión oral 

- Saber expresarse con claridade e fluidez propia da idade. 

-     Contar as súas propias experiencias. 

-     Manter diálogos. 

-      Expresar ideas ordenadamente. 

Expresión escrita: 

- Escribir de maneira clara, limpa e ordenada. 

- Escribir frases cortas sen erros (mínimo 8 palabras) 

- Dominar a ortografía natural. (maiúsculas, -mp, -mb, br, bl, …) 

- Ser capaz de escribir ao ditado segmentando correctamente as oracións. 

Comprensión lectora: 

- Comprender o que le en textos axeitados ao nivel. 

- Responder a cuestións concretas sobre un texto lido. 

 
MATEMÁTICAS: 

- Ser capaz de ler e ordear números naturais ata o 999. 

- Dominar a suma e a restar levando. 

- Ser capaz de resolver problemas sinxelos coas operacións aprendidas. 

- 4 Coñecer e utilizar magnitudes básicas de tempo: horas, días, semanas, meses e anos. 

- Que coñeza as moedas máis usuais: o euro e o céntimo. 

- Recoñecer as figuras planas: círculo, cadrado, triángulo e rectángulo e rombo. 

- Recoñecer os corpos xeométricos: cilindro, prisma, pirámide, esfera e cono. 

- Recoñecer as operacións de multiplicación e división. 

- Iniciación á táboa de multiplicar e á división coma reparto. 
 

 
 
 
 
 
 



 
NATURAIS: 

- Coñecer  as principais partes do corpo. 

- Distinguir entre seres vivos e seres inertes. 

- Identificar os animais da súa contorna e as súas características máis destacadas. 

- Identificar as plantas da súa contorna e as súas características máis destacadas. 

- Recoñecer o aire e a auga como elementos fundamentais para a vida. 

- Recoñecer máquinas usuais. 
 
 

SOCIAIS 

- Coñecer e utilizar adecuadamente as normas de convivencia social. 

- Recoñecer a auga como elemento fundamental para a vida. 

- Identificar e recoñecer elementos da paisaxe. 

- Valorar e respectar o patrimonio natural, artístico, cultural e histórico. 

- Recoñecer as principais sinais de tráfico. 

- Nomear e describir traballos e oficios do seu entorno máis próximo. 

- Recoñecer distintos medios de comunicación e de transporte. 

- Adquirir conciencia cidadá para o coidado dos lugares públicos. 



 



3º Educación Primaria.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN. 

MÍNIMOS ESIXIBLES .

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS

- Localiza o Sol no centro do sistema solar e nomea os planetas que o forman.

- Describe e nomea os cambios de estado da auga e  as súas causas.

- Distingue diferentes formas de relevo.

- Distingue tipos de localidades.

- Recoñece as actividades dos distintos sectores produtivos.

- Coñece as principais idades da historia.

ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA  

- Recoñece as partes do corpo humano e os órganos.

- Distingue animais vertebrados (e os seus grupos)  e invertebrados.

- Distingue seres vivos de inertes.

- Clasifica plantas en herbas,  árbores e arbustos.

- Nomea as partes dunha planta

- Recoñece e practica hábitos saudables

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

- Le con velocidade, entoación e fluidez axeitadas a súa idade.

- Comprende globalmente a información dun texto.

- Coñece o vocabulario básico do curso.

- Utiliza o dicionario.

- Expresa de forma oral e con coherencia as súas experiencias persoais.

- Crea textos sinxelos: narracións, descricións, cartas, resumos…

- Usa correctamente as normas ortográficas propias do curso.

- Separa as palabras en sílabas e distingue a sílaba tónica.

- Distingue substantivos, adxectivos, determinantes e verbos.

- Recoñece familias léxicas, sinónimos e antónimos do vocabulario curso.



- Utiliza de forma habitual os libros propios e os da biblioteca como medio de diversión e pracer.

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

- Le con velocidade, entoación e fluidez axeitadas a súa idade.

- Comprende globalmente a información dun texto.

- Coñece o vocabulario básico do curso.

- Utiliza o dicionario.

- Expresa de forma oral e con coherencia as súas experiencias persoais.

- Crea textos sinxelos: narracións, descricións, cartas, resumos…

- Usa correctamente as normas ortográficas propias do curso.

- Separa as palabras en sílabas e distingue a sílaba tónica.

- Distingue substantivos, adxectivos, determinantes e verbos.

- Recoñece familias léxicas, sinónimos e antónimos do vocabulario curso.

ÁREA DE MATEMÁTICAS  

- Ler e escribir números de ata cinco, coñecendo o valor posicional de cada unha delas.

- Realizar cálculos mentais usando a composición e a descomposición de números.

- Relacionar números usando os signos >, < e =

- Ler e escribir números decimais.

- Utilizar os algoritmos das operacións básicas de suma, resta, multiplicación e división de números
enteiros.

- Coñecer as principais unidades de medida de lonxitude, masa, capacidade e tempo  e as  súas 
equivalencias.

- Coñecer o sistema monetario e as equivalencias.

- Identificar segmentos, liñas poligonais, polígonos...

- Expresar de forma ordenada e clara os datos e operacións na resolución de problemas.

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  

- Crear unha imaxe positiva dun mesmo baseada nun bo autoconcepto.

- Construír o estilo persoal baseándose no respecto e a dignidade persoal.

- Adquirir capacidades para tomar decisións de forma independente, manexando as dificultades 
para superar frustracións e sentimentos negativos ante os problemas.



- Expresar opinións, sentimentos e emocións empregando a linguaxe verbal e non verbal.

- Utilizar habilidades de escoita e a empatía

- Dialogar creando pensamentos compartidos con outras persoas, para atopar o mellor argumento.

Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas

ÁREA DE   EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA  

- Interpretar o contido das imaxes e representacións do espazo presentes no contexto, con 
identificación das posicións dos elementos plásticos no espazo.

- Clasificar texturas, formas e cores atendendo a distintos criterios.

- Identificar e valorar recoñecidos/as autores/as e as súas obras máis significativas, facendo fincapé
na cultura propia.

- Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un produto artístico final.

- Coidar o material e os espazos e utilizalos adecuadamente.

- Respectar e valorar o traballo individual e en grupo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Os criterios de cualificación serán os seguintes:

Nas áreas de Lingua castelán, lingua galega, matemáticas, ciencias naturais e ciencias sociais 
aplicaránse as seguintes porcentaxes:

- 70% : Comprensión de conceptos e grado de adquisición das competencias básicas a través de 
probas orais e escritas.

- 10% : Constancia no traballo, interese por saber, atención e participación.                                           

- 10% :  Presentación dos traballos limpos e ordenados.                                                                

- 10% :  Colaboración cos compañeiros e respecto ás normas.

Nas áreas de Plástica e valores cívicos e sociais aplicaránse as seguintes porcentaxes:

- 70% : Traballos de aula.

- 30% : Interese e actitude.

A cualificación final de cada área obterase tendo en conta as seguintes porcentaxes:

- 1ª Avaliación: 30% da nota.

- 2ª Avaliación: 30% da nota.

- 3ª Avaliación: 40% da nota.



Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación en 
Primaria, ESO e Bacharelato, o alumnado deste curso promocionará de forma automática.



4º de Educación Primaria 

Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

MATEMÁTICAS 

 Expresar verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

 Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

 Profundar en problemas resoltos propoñendo pequenas variacións nos datos, outras 

preguntas, etc. 

 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. 

 Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo matemático. 

 Utilizar os medios tecnolóxicos de modo habitual no proceso de aprendizaxe, 

buscando, analizando e seleccionando información relevante en internet ou en outras 

fontes elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións. 

 Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de números 

(romanos, naturais, fraccións e decimais ata as centésimas). 

 Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

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

razoables. 

 Operar con diferentes medidas. 

 Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, utilizándoas para resolver 

problemas da vida diaria. 



 Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea. 

 Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e rombo. 

 Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver problemas. 

 Coñecer as características e aplicalas para clasificar: poliedros, prismas, pirámides, 

corpos redondos: cono, cilindro e esfera e os seus elementos básicos. 

 Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións familiares. 

 Identificar, 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 e reflexionando sobre o proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

 Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando algúns recursos sinxelos 

de representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras, diagramas lineais… 

comunicando a información. 

 

 

LINGUA CASTELÁ E  LITERATURA 

 Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando as 

normas da comunicación: quenda de palabra, escoitar. 

 Recoñece a información verbal e non verbal dos discursos orais e integrala nas 

producións propias. 

 Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes situacións. 

 Facer hipóteses sobre o significado de palabras sinxelas a partir do seu contexto de 

uso. 

 Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais sinxelos. 

 Reproducir textos axeitados á súa idade, os seus gustos e intereses, utilizando con 

creatividade as distintas estratexias de comunicación oral. 

 Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais imitando modelos e 

adecuados ao seu nivel. 

 Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar con atención, recoller datos, 

preguntar e repreguntar. 

 Valorar os medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe e de 

acceso a informacións e experiencias de outras persoas. 

 Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos. 

 Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura como 

medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía. 



 Utilizar estratexias para a comprensión de textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

 Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 

 Utilizar fontes e soportes existentes na biblioteca para seleccionar e recoller 

información, ampliar coñecementos e aplicalos en traballos persoais. 

 Mostra interese por manter unha biblioteca propia. 

 Identifica a estrutura organizativa de diferentes textos lidos, centrándose na 

interpretación do seu significado. 

 Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento 

guiado da información. 

 Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións comunicativas, 

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

 Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 

compañeiros. 

 Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua escrita. 

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

distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura. 

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

 Favorecer a través da linguaxe a formación dun pensamento crítico que impida 

discriminacións e prexuízos. 

 Utilizar as Tecnoloxías da Información e da Comunicación de modo eficiente e 

responsable para presentar as súas producións. 

 Escribir os textos establecidos no Plan de escritura. 

 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. 

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

 Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. 

 Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

 Utilizar programas educativos dixitais e outros recursos didácticos ao seu alcance e 

propios da súa idade para realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

 Valorar a variedade lingüística de España e do español como fonte de enriquecemento 

cultural. 

 Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada. 

 Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e información. 

 Integrar a lectura expresiva e 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 diferenza das principais convencións formais 

dos xéneros. 

 Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, 

refráns e adiviñas. 

 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. 

 Reproducir textos literarios breves e sinxelos e adaptados á idade. 

 Participar con interese en dramatizacións de textos literarios adaptados á idade. 

 Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo 

de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

 

LINGUA GALEGA E  LITERATURA 

 Comprender o sentido global de textos orais informativos dos medios de 

comunicación audiovisuais emitidos con claridade, de xeito directo e estilo sinxelo. 

 Utilizar de xeito guiado documentos audiovisuais valorándoos como instrumento 

de aprendizaxe. 

 Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

 Manter unha actitude de escoita activa, deixando falar os demais, sen anticiparse 

ao que van dicir e respectando as súas opinións. 

 Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula 

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

 Amosar interese por expresarse en público coherentemente, usando nexos básicos 

adecuados e presentando estratexias elementais para facer comprender a 

mensaxe 

 Elaborar textos sinxelos propios dos medios de comunicación mediante simulación. 

 Reforzar a eficacia comunicativa das súas mensaxes orais, coa utilización de 

elementos propios da linguaxe xestual. 

 Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. 

 Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 

 Usar, dunha forma xeral, unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

 Identificar variedades lingüísticas de carácter xeográfico en textos orais, sinalando 

as diferenzas fonéticas, morfolóxicas e léxicas máis evidentes. 

 Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral. 

 Comprender, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de 

soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

 Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de gráficos, 

esquemas sinxelos e ilustracións en textos. 



 Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo e esquematizar e 

resumir o seu contido. 

 Utilizar, de maneira xeral, estratexias para mellorar a lectura. 

 Utilizar as tecnoloxías da información para obter información necesaria para a 

realización das súas tarefas. 

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

 Coñecer o funcionamento da bibliotecas de aula, centro, así como as virtuais, 

colaborando no seu coidado e mellora, e participar en actividades literarias. 

 Ter interese por ter unha biblioteca propia 

 Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

 Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión do 

texto. 

 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. 

 Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar 

información. 

 Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non verbal. 

 Usar, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 

 Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión dos textos. 

 Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua 

escrita como medio de comunicación. 

 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. 

 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. 

 Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como construír correctamente 

as oracións desde o punto de vista sintáctico, nas producións orais e escritas. 

 Recoñecer e empregar os conectores básicos. 

 Identificar intuitivamente o suxeito e o predicado, así como o papel semántico do 

suxeito, para mellorar a comprensión e a produción de textos. 

 Usar o dicionario en papel ou dixital, con certa autonomía. 

 Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos e 

palabras polisémicas de uso habitual, para comprender e producir textos. 

 Valorar a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e 

de Europa. 



 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. 

 Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da literatura popular 

galega, así como da literatura galega en xeral. 

 Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras 

clásicas e literatura actual, en diferentes soportes. 

  Identificar o xénero literario ao que pertence uns textos dados. 

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

 Participar activamente en dramatizacións de situacións e de textos literarios 

adaptados á súa idade. 

 Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de 

coñecemento doutros mundos, tempos e culturas, e como recurso de gozo 

persoal. 

 Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, sociais e 

culturais. 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

 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. 

 Establecer conxecturas de sucesos ou problemas que ocorren no seu contorno 

por medio da observación e obter unha información. 

 Traballar de forma cooperativa apreciando o coidado pola seguridade propia e 

a dos seus compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo un uso 

axeitado dos materiais. 

 Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis importantes 

para o seu funcionamento. 

 Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento 

persoal de determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 

descanso. 

 Deseñar un menú equilibrado para a súa idade. 

 Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais, plantas e rochas do seu 

contorno próximo, recoñecendo as súas características principais, buscando 

información en fontes variadas. 

 Planificar, observar e comparar, empregando os instrumentos e o material 

necesarios e rexistrar de forma cooperativa, algún proceso asociado ao ciclo 

vital dun ser vivo contrastando os rexistros propios e os dos compañeiros con 



información doutras fontes. Comunicar de xeito oral e escrito os resultados, 

empregando soportes textuais variados. 

 Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos recursos naturais e 

consecuencias do seu uso inadecuado facendo fincapé no aforro enerxético e 

no impacto medioambiental. 

 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. 

 Realizar experiencias con mesturas sinxelas de substancias relacionadas coa 

vida doméstica e do contorno e achegar conclusións sobre os resultados. 

 Manipular e observar o funcionamento de aparellos e máquinas sinxelas 

simples e das complexas máis habituais e o seu uso na vida cotián. 

 Planificar e realizar a construción de forma cooperativa dalgún obxecto ou 

máquina sinxela para a resolución dun problema formulado e presentar os 

resultados en diferentes soportes. 

 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

 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. 

 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. 

 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. 

 Coñecer a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e analizar as súas 

influencias e consecuencias no medio que o rodea. 

 Explicar e comparar as distintas formas de representar a superficie terrestre 

identificando os polos, o eixe e os hemisferios e analizar cal delas reflicte mellor a 

realidade á que representa. 

  den  car e mane ar os conceptos de paralelos, meridianos e coordenadas  eográ cas 

para localizar determinados  puntos da Terra. 

 Diferenciar correctamente entre planos, mapas, planisferios, mapas físicos e políticos, 

analizar e describir as características máis relevantes de cada un e interpretar a súa 

escala e signos convencionais básicos de cara a orientarse nun espazo determinado e á 

elaboración dun itinerario empregando as TIC. 



 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. 

 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. 

 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 

 Describir as características do relevo de Galicia e a súa rede hidrográfica, localizándoos 

nun mapa. 

 Explicar a importancia da intervención humana no medio e favorecer o 

desenvolvemento sostible a través da realización dunha campaña de concienciación no 

centro educativo 

 Analizar a importancia que teñen os dereitos, deberes e liberdades recollidos na 

Constitución para o exercicio dunha cidadanía activa e unha convivencia pacífica 

 Identificar as principais institucións políticas de Galicia e do Estado español que se 

derivan da Constitución, así como as súas funcións. 

 Coñecer a organización territorial do Estado español e os seus órganos de goberno 

básicos 

 Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español 

respectando as diferenzas. 

 Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e calculalos a partires 

dos datos de poboación. 

 Coñecer e respectar as normas de circulación e fomentar a seguridade viaria en todos 

os seus aspectos. 

 Explicar as características de cada tempo histórico estudado e certos acontecementos 

desas épocas que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia. 

 Coñecer a importancia das fontes históricas para o estudo da historia. 

 Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes. 

 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. 

 Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, 

valorando a importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da historia 

e como patrimonio cultural que hai que coidar e legar. 

 Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos como espazos onde 

se ensina e aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna e á súa 

cultura, apreciando a herdanza cultural. 



VALORES SOCIAIS E CIVICOS 

 Crear unha imaxe positiva de un mesmo tomando decisións meditadas e responsables, 

baseadas nun bo autoconcepto 

 Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na dignidade persoal. 

 Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as emocións de 

forma positiva. 

 Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e esforzándose 

para o logro de éxitos individuais e compartidos. 

 Adquirir capacidades para tomar decisións de forma independente, manexando as 

dificultades para superar frustracións e sentimentos negativos ante os problemas. 

 Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para conseguir logros 

persoais responsabilizándose do ben común. 

 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. 

 Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando coordinadamente a linguaxe 

verbal e non verbal. 

 Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con empatía. 

 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 lograr proximidade. 

 Empregar a aserción. 

 Dialogar creando pensamentos compartidos con outras persoas para atopar o mellor 

argumento. 

 Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades sociais. 

 Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. 

 Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes cooperativas e 

establecendo relacións respectuosas. 

 Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha actitude aberta cara 

aos demais e compartindo puntos de vista e sentimentos. 

 Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e amosando condutas 

solidarias. 

 Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade educativa 

empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir dos valores universais. 

 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. 

 Comprender a importancia dos dereitos da infancia, valorando as condutas que os 

protexen. 



 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. 

 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. 

 Realiza un uso responsable dos bens da natureza, comprendendo e interpretando 

sucesos, analizando causas e predicindo consecuencias. 

 Valorar as normas de seguridade viaria, analizando as causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 

 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. 

 Recoñecer e identificar as formas naturais e artificiais, as texturas, os códigos e as 

técnicas básicas das obras plásticas, e expresar as súas diferenzas. 

 Identificar determinados/as artistas e amosar interese por coñecer as formas de 

expresión das súas obras máis representativas. 

 Interpretar o contido das imaxes e das representacións do espazo presentes no 

contexto, identificando as posicións dos elementos plásticos no espazo. 

 Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se utilizan nas producións 

artísticas. 

 Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, manexando ferramentas 

básicas de precisión e utilizando escalas e proporcións. 

 Utilizar e manexar as novas tecnoloxías da información e da comunicación como medio 

de información, investigación e deseño. 

 Utilizar recursos bibliográficos, dos medios de comunicación e da internet para obter 

información que lle sirva para planificar e organizar os procesos creativos, así como 

para coñecer e intercambiar informacións con outro alumnado. 

 Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os espazos, 

 

 

Criterios de cualificación 

Criterios de cualificación da 1ª, 2ª e 3ª avaliación: 

Probas orais e escritas: Dentro da cualificación global de cada área queremos 

darlle peso ao rendemento específico demostrado polo alumno e ao rendemento 



evidenciado a través das diferentes probas, tanto orais como escritas, realizadas 

para comprobar o nivel de coñecementos adquiridos e a capacidade de xeralización 

das aprendizaxes. 

Cadernos de aula e traballos individuais e colectivos: Diariamente realizaranse 

tarefas individuais ou grupais relacionadas con cada área que deberá realizar 

mantendo uns parámetros mínimos de presentación, orde, limpeza e esforzo. 

Interese: Terase en conta o interese cara ás diferentes áreas, a actitude 

manifestada e o respecto amosado cara aos distintos elementos (persoais e 

materiais) que configuran as programacións. 

 

  

 

 

 

Partindo dunha nota mínima dun 4,5 aplicaranse as seguintes porcentaxes: 

1. Comprensión de conceptos e grado de adquisición das competencias básicas a través 

de probas orais e escritas: 70 % 

2. Análise das producións do alumno: 10 % 

3. Constancia no traballo: 10 % 

4. Interese por saber, atención e participación nas actividades propostas: 10 % 

 

Criterios de cualificación da avaliación final: 

A nota final da área farase a partir dunha media das 3 avaliacións anteriores. 

 

 

Promoción 

 O alumno ou  alumna accederá ao curso  seguinte sempre que se considere que 

logrou os obxectivos que correspondan a este curso, e que alcanzou o grao de 



adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir 

(unha soa vez durante a etapa), cun plan específico de reforzo ou recuperación e 

apoio. A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase 

tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio. 

 O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción 

do alumnado, atendendo  aos resultados das avaliacións individualizadas, e 

tomando especialmente en consideración a información e o criterio do 

profesorado titor. 

 Establécense, ademais, os seguintes criterios de promoción de curso. O alumno 

ou alumna non promocionará se: 

Non acada os mínimos nas dúas linguas oficiais. 

Non acada os mínimos en matemáticas e nunha das linguas oficiais. 

Non acada os mínimos en tres áreas. 

 

 



5º Educación Primaria. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN.  

 
CIENCIAS NATURAIS 

 

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. 

B1.2. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que ocorren dunha forma natural 

como sobre os que ocorren cando se provocan a través dun experimento ou dunha 

experiencia. 

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. 

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

coas conclusións en diferentes soportes 

 

 

B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do 

corpo humano, establecendo algunhas relacións fundamentais entre eles. 

B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida saudables, coñecendo as repercusións para a saúde do seu modo de 

vida. 

 
 

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas. 

Identificar as principais características e funcións. 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características 

e tipos. 



B3.3. Investigar características de ecosistemas do seu contorno mediante recollida de datos, 

facendo hipóteses, empregando diversas fontes de información e presentando os resultados en 

diferentes soportes, mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara 

aos seres vivos. 



B4.1. Coñecer e comparar para clasificar materiais segundo as súas propiedades observables: 

dureza, solubilidade, estado de agregación e condutividade térmica. 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para determinar: a masa e o 

volume dun corpo e as principais características da flotación dos corpos. 

B4.3. Identificar e explicar as características das fontes de enerxía renovables e non renovables e a 

súa influencia no desenvolvemento sostible. 

B4.4. Realizar experiencias sinxelas, de forma cooperativa, sobre reaccións químicas habituais na 

vida cotiá; formular problemas, enunciar hipóteses, seleccionar o material necesario, extraer 

conclusións e comunicar os resultados en diferentes soportes. 

 
 

B5.1. Planificar e construír, de forma cooperativa, un circuíto eléctrico simple que responda a un 

problema dado, atendendo ás normas de seguridade. 

B5.2. Investigar sobre a evolución dun obxecto, aparello ou máquina ao longo da historia, 

utilizando distintas fontes de información e presentando os resultados en diferentes soportes. 



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. 

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 

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. 

 

 

B2.1.Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus principais compoñentes. 

B2.2.Describir as características principais do Sistema Solar identificando diferentes tipos de astros 

e as súas características. 

B2.3. Localizar o planeta Terra e a Lua no sistema solar, explicando as suas 

caracteristicas, movementos, consecuencias e calcular os fusos horarios. 

B2.4.Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios, interpretando a súa escala 

e signos convencionais. 

B2.5.Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan nel e adquirindo 

unha idea básica de clima e dos factores determinan o clima en España. 

B2.6.Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de clima de España identificando 

algunhas das súas características básicas. 

B2.7.Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que a compoñen e as 

características das principais paisaxes de España 

B2.8.Describir as características do relevo de España e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun 

mapa. 

B2.9.Explicar a importancia da intervención humana no medio e favorecer o desenvolvemento 

sostible. 



B3.1.Explicar a importancia que ten a Constitución para o funcionamento do Estado español, así 

como os dereitos, deberes e liberdades recollidos nesta. 

B3.2.Identificar as institucións políticas que se derivan da Constitución. Funcións e organización. 

B3.3.Describir a organización territorial do Estado español así como os órganos de 

goberno. 

B3.4.Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español respectando as 

diferenzas. 

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

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

B3.6.Distinguir os principais trazos da poboación española explicando a súa evolución e 

a súa distribución demográfica e representándoa graficamente. 

B3.7.Describir os movementos migratorios da poboación galega e de España explicando 

o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de emigrantes ao noso país e identificar os 

problemas actuais da poboación española. 

B3.8.Explicar as diferenzas entre materias primas e os produtos elaborados, 

identificando as actividades que se realizan para obtelos. 

B3.9.Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores económicos e describir as 

características destes. 

 
 

B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico estudado e certos acontecementos 

desas épocas que determinaron cambios fundamentais no rumbo da 

historia. 

B4.2.Coñecer a importancia das fontes históricas para o estudo da historia, diferenciando entre 

fontes primarias e secundarias. 

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

temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes. 

B4.4.Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e e acontecementos 

históricos, políticos, sociais e culturais máis relevantes da historia de España. 

B4.5.Desenvolver curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, 

valorando a importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da historia. 

B4.6.Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos como espazos 

onde se ensina e aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna. 



EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

B1.1. Distinguir as diferenzas fundamentais entre as imaxes fixas e en movemento, 

clasificándoas seguindo patróns aprendidos. 

B1.2. Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas, formas e colores; 

comprobando as posibilidades que achegan para a creación artística. 

B1.3. 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. 

 

 

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

e comunicación (carteis, guías, folletos etc.) 

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

básicas do debuxo xeométrico. 

B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes materiais. 

B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, accións e situacións valéndose dos elementos 

que configuran a linguaxe visual. 

B2.5. Participar con interese, coidando e respectando o material, os utensilios e os espazos, 

desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, respectando as normas e as regras previamente 

establecidas. 

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

e a presentación. 

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

información, investigación e deseño. 

B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo xeométrico. 



VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

 

B1.1. Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na dignidade persoal. 

B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as emocións de forma 

positiva. 

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e esforzándose para 

o logro de éxitos individuais e compartidos. 

B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións de forma independente, manexando as 

dificultades para superar frustracións e sentimentos negativos ante os problemas. 

B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para conseguir logros 

persoais responsabilizándose do ben común. 

B1.6. 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 ás demais persoas. 

 
 

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

verbal e non verbal. 

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con empatía. 

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 lograr proximidade. 

B2.4.Empregar a aserción 

B2.5. Dialogar creando pensamentos compartidos con outras persoas para atopar o mellor 

argumento. 

B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades sociais. 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas 

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

relacións respectuosas. 



MATEMÁTICAS 

 

B1.1. Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns, regularidades e leis 

matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos e funcionais, valorando a súa 

utilidade para facer predicións. 

B1.2 Coñecer algunhas características do método do traballo científico en contextos de 

situacións problemáticas a resolver. 

B1.3. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo matemático. B1.4. 

Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións descoñecidas. B1.5. Reflexionar 

sobre as decisións tomadas, aprendendo para situacións semellantes 

futuras. 
 

 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de 

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

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

cotiá. 

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. 

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

intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

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, tenteo, estimación, calculadora), usando o máis adecuado. 

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. 

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. 
 

 

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. 



B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, utilizándoas para 

resolver problemas da vida diaria. 

B3.4. Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con medidas angulares. 

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. 
 
 

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade, simetría, xeometría, 

perímetro e superficie para describir e comprender situacións da vida cotiá. 

B4.2. Comprender o método de calcular a área dun paralelogramo, triángulo, trapecio e 

rombo. Calcular a área de figuras planas. 

B4.3. Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver problemas 

B4.4. Identificar, 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 e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 

problemas. 
 
 

B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos relativos 

ao contorno inmediato. 

B5.2. Facer estimacións baseadas na experiencia sobre o resultado (posible, imposible, seguro, 

máis ou menos probable) de situacións sinxelas nas que interveña o azar e 

comprobar o dito resultado. 

B5.3. Observar e constatar que hai sucesos imposibles, sucesos que con case toda 

seguridade prodúcense ou que se repiten, sendo máis ou menos probable esta 

repetición. 

B5.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel, establecer 

conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos coñecementos 

matemáticos axeitados reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 

problemas. 



LINGUA GALEGA 

 

B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisión ou da internet, 

identificando os aspectos xerais máis relevantes así como as intencións, valores e opinións 

explícitos. 

B1.2. Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de comunicación como 

instrumento de aprendizaxe. 

B1.3. Interpretar correctamente a retranca, a ironía e os dobres sentidos, en situacións 

de comunicación nas que estes resulten bastante evidentes. 

B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito académico. 

B1.5. Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións dos e das demais. 

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. 

B1.7. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, sen 

repeticións innecesarias e usando nexos adecuados. 

B1.8. Elaborar textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación. 

B1.9. Reforzar a eficacia comunicativa das súas mensaxes orais, coa utilización de 

elementos propios da linguaxe non verbal. 

B1.10. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. 

B1.12. Usar, de maneira xeral, unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

B1.13. Recoñecer, de maneira global, e valorar as diferenzas dialectais orais da lingua 

galega. 

B1.14. Identificar a lingua galega con calquera contexto de uso oral. 

 
 

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. 

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

esquemas sinxelos e ilustracións redundantes. 

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

resumir o seu contido. 

B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a lectura. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun texto sinxelo. 

B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura. 



B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con fluidez 

e precisión, atendendo á dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e velocidade, adecuados 

ás diversas situacións funcionais da lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler 

para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir información que se acaba de 

localizar) facendo participar a audiencia da súa 

interpretación. 

B2.8. Usar as bibliotecas da aula e do centro, así como as virtuais, con certa 

autonomía, comprendendo como se organiza e colaborando no seu coidado e mellora. 

B2.9. Ter interese por ter unha biblioteca propia, física ou virtual. 

B2.10. Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

B2.12. Analizar textos sinxelos escritos en diferentes variedades da lingua galega. 

 
 

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

texto. 

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. 

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar 

información. 

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade. 

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

textos e realización de presentacións. 

B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión dos textos e 

contribúan á súa ilustración creativa. 

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

escrita como medio de comunicación. 

 

 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de 

acentuación en particular, apreciando o seu valor e a necesidade de cinguirse a elas. 



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

nas producións orais e escritas. 

B4.4. Recoñecer e empregar os conectores básicos, así como outros elementos de 

cohesión. 

B4.5. Identificar o papel semántico do suxeito e transformar oracións activas sinxelas en 

pasivas, e viceversa, para mellorar a comprensión e a produción de textos. 

B4.6. Transformar un texto narrativo sinxelo de estilo directo noutro de estilo indirecto. 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as 

palabras que conforman a lingua. 

B4.8. Coñecer de xeito xeral, as características relevantes da lingua galega e identificar e 

valorar esta lingua dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

B4.9. Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que utiliza ou está a 

aprender o alumnado. 

 
 

B5.1 Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da literatura popular 

galega e da literatura galega en xeral. 

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. 

B5.3. Identificar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias, así como 

temas recorrentes. 

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

B5.5. Participar activamente en dramatizacións de textos literarios. 

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de 

coñecemento e como recurso de gozo persoal. 

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante las diferenzas persoais, sociais e 

culturais. 



LINGUA CASTELÁ 

 

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. 

B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e integrala nas 

producións propias. 

B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en 

diferentes situacións con vocabulario axeitado e estrutura coherente. 

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do seu contexto de uso 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais, e identificar ideas ou 

valores non explícitos accesibles á súa idade. 

B1.6. Memorizar e reproducir textos axeitados á súa idade, seus gustos e intereses, 

utilizando con creatividade as distintas estratexias de comunicación oral. 

B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos adecuados ao nivel dos xéneros máis habituais 

imitando modelos: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

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

literarios, prescritivos e persuasivos). 

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. 

B1.9. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe e de 

acceso a informacións e experiencias de outras persoas. 

 
 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada. 

B2.2. Utilizar as estratexias de control do proceso lector (anticipación do significado, 

formulación de hipóteses, uso do dicionario, relectura). 

B2.3. Ler por propia iniciativa e con diferentes finalidades textos de tipoloxía diversa. 

B2.4. Utilizar diferentes fontes e soportes para seleccionar e recoller información, ampliar 

coñecementos e aplicalos en traballos persoais. 

B2.5. Mostra interese por manter unha biblioteca propia. 

B2.6. Identificar a estrutura organizativa de diferentes textos lidos, centrándose na 

interpretación da súa intención e significado. 

B2.7. Utilizar 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, con 

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

B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 

compañeiros. 

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. 

B3.4. Utilizar de xeito autónomo o dicionario. 

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

B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación dun pensamento crítico que impida 

discriminacións e prexuízos. 

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo eficiente e 

responsable para presentar as súas producións. 

B3.8. Escribir os textos establecidos no plan de escritura 

 
 

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 coma 

as regras de ortografía para favorecer unha comunicación máis 

eficaz. 

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

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. 

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

coñecemento da lingua. 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar na 

aprendizaxe. 

B4.6. Valorar a variedade lingüística de España e do español como fonte de enriquecemento 

cultural. Mostrar respecto tanto cara ás linguas e dialectos que se falan 

en España, como cara ao español de América. 

B4.7. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

 
 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e información e 

consideralos como un medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal. 



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. 

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

contos, refráns, adiviñas. 

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. 

B5.5. Participar con interese en dramatizacións de textos literarios adaptados á idade ou 

de produción propia. 

B5.6. Participar con interese en dramatizacións de textos literarios adaptados á idade. 

B5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 

vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 5º NIVEL 

Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 

educativo de Galicia o alumnado de 5º promocionará automaticamente ao curso seguinte.  

Os instrumentos de avaliación que empregaremos para valorar o grado de adquisición 

dos obxectivos e as competencias serán os seguintes: 

- Criterios de avaliación curriculares. 

- Estándares de aprendizaxe avaliables, de carácter orientativo. 

- Indicadores de logro. 

- Sistema de rúbricas de aprendizaxe. 

 

Criterios de cualificación 
 

A cualificación estará relacionada co grado de adquisición das competencias do alumno de 5º 
nivel, a través de todas as actividades que leve a cabo: 

 

  Cualificación cuantitativa: nas probas de avaliación de contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No caso de que a resolución non 

sexa errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento esencial, pódese valorar 

con 0,5 puntos. Así, a cualificación máxima  da proba será de 10 puntos 

 

  Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico o sistema de rúbricas 

e levarase a cabo mediante as probas de avaliación por competencias e a 

observación directa do traballo. Diariamente realizaranse tarefas individuais e 

grupais relacionadas con cada área que deberán                realizar mantendo uns parámetros 

mínimos de dedicación, esforzo e rigor. Ademais terase en conta o interese cara ás 

diferentes áreas, a actitude  manifestada e o respecto amosado cara aos distintos 

elementos (persoais e materiais) que configuran a programación. 

 

Nos criterios de cualificación para os alumnos do 5º nivel aplicaranse as seguintes porcentaxes: 

- Comprensión de conceptos e grado de adquisición das competencias clave a través das probas 

escritas: 50% 

- Análise das producións do alumno/a: 10% 

- Constancia no traballo: 20% 

- Interese por saber, atención e participación nas actividades propostas: 20% 

 

 

 

 

 

 

 



Os mínimos esixibles para unha cualificación positiva serán os estándares de aprendizaxe, con 
carácter orientativo, tomados do Decreto 105/2014 do 4 setembro, polo que se establece o currículo 
de Educación Primaria na CCAA de Galicia.  

 

CIENCIAS DA NATUREZA: 

 
- CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén 

conclusións, elabora informes e comunica os resultados en diferentes. 
- CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de 

ilustracións ou notas etc.). 
- CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, 

recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de forma 
individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións. 

- CNB2.1.2. Identifica as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, 
locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais función. 

- CNB2.3.2. Coñece os principios das dietas equilibradas, e elabora menús variados identificando 
ás prácticas saudables. 

- CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, -aparellos 
e sistemas, nomeando as principais características e funcións de cada un deles. 

- CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características atendendo ao seu 
reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos e outros reinos empregando criterios 
científicos e medios tecnolóxicos. 

- CNB3.3.3. Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural e as causas 
de extinción de especies e explica algunhas actuacións para o seu coidado. 

- CNB4.2.2. Describe a diferenza entre masa e volume. 
- CNB5.1.3. Expón exemplos de materiais condutores e illantes, argumentado a súa exposición. 
- CNB5.2.2. Valora e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de 

vida e no traballo. 

 

CIENCIAS SOCIAIS: 

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

cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material. 
- CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 

esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación. 
- CSB2.2.1. Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, localizando o Sol no 

centro do mesmo e os planetas segundo a súa proximidade. 
- CSB2.3.2.Explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre e como unidades 

para medir o tempo. 
- CSB2.6.1.Explica que é unha zona climática, nomeando as tres zonas climáticas do planeta e 

describindo as súas características principais. 
- CSB2.8.2.Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de España. 
- CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción 

humana neste. 
- 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, así 
como as súas provincias. 

- CSB3.6.1.Describe os principais rasgos da poboación española. 
- CSB3.9.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades 

no grupo ao que pertencen. 



- CSB4.1.1Identifica a idea de idade da historia e data a Idade Media e Moderna, asociándoas 
aos feitos que marcan os seus inicios e finais. 

 

MATEMÁTICAS: 

 
- MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, 

valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras semellantes. 
- MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións 

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

dunha fracción por un número. 
- 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. 

- MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de multiplicar 
- MTB2.7.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as 

operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo. 

- MTB4.2.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo. 
- MTB4.2.2. Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a realización de 

cálculos sobre planos e espazos reais e para interpretar situacións da vida diaria. 
- MTB4.3.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, raio, 

diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular. 
- MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e 

sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas. 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA: 

- 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. 

- LCB1.2.1. Emprega recursos lingüísticos e non lingüísticos para comunicarse nas interaccións 
orais, recoñecendo o valor complementario e modificador destes. 

- LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume axeitados. 

- LCB1.3.3. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe 
compartida. 

- LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situación de 
aprendizaxe individual ou colectivo. 

- 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. 

- LCB2.1.1. Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, 
fluidez e entoación adecuada. 

- LCB2.1.2. Lee en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. 

- LCB2.2.1. Utiliza o título e as ilustracións para activar coñecementos previos sobre o tema, 
axudándose deles para acceder máis doadamente ao contido dun texto. 

- LCB2.3.2. Le voluntariamente en función dos seus gustos e finalidade persoal. 

- LCB2.4.2. Localiza na biblioteca de aula e centro lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e 
intereses, aplicando as normas básicas de funcionamento da mesma. 

- LCB3.1.3. Escribe, de forma creativa, diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás 



características do xénero. 

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

- LCB3.3.5. Amosa na evolución dos seus escritos interese e esforzo por escribir correctamente 
de forma persoal. 

- LCB3.6.1. Expresa, por escrito, utilizando de xeito habitual, unha linguaxe non sexista e 
respectuosa coas diferenzas. 

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

- LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 

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

- LCB4.2.5. Recoñece a oración simple en textos sinxelos e distingue suxeito e predicado. 

- LCB4.3.1. Coñece a estrutura do dicionario e úsao, en diferentes soportes para buscar o 
significado de calquera palabra (derivados, sinónimos etc.). 

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

- LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

- LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a 
partir de pautas ou modelos dados. 

- LCB5.6.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á 
súa idade. 

- LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA: 

 

- LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes da radio, da 
televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un resumo. 

- LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo coas propostas propias. 

- LGB1.4.3. Iníciase na elaboración de pequenas exposicións orais na aula adecuando o discurso 
ás diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando o dicionario 
se é preciso. 

- LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates. 

- LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

- LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participan- tes nos intercambios orais e é 
consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral dentro 
da escola ou fóra dela. 

- LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

- LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada 
acto comunica- tivo. 

- LGB1.12.1. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe non sexista. 

- LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

- LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

- LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e 
expositivo). 



- LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

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

- LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

- LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. 

- LGB2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

- LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos básicos de cohesión, 
usando o rexistro adecuado. 

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

- LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo. 

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

- LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das 
átonas. 

- LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 

- 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 sopor- tes. 

- LGB5.3.1. Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, 
poesía e teatro. 

- LGB5.5.1. Participa activa- mente en dramatizacións de textos literarios. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES: 

 

- VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna. 

- VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo 
compromisos para a consecución de obxectivos. 

- VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na análise de problemas e na formulación de 
propostas de actuación. 

- VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

- VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese 
polas outras persoas. 

- VSCB2.6.1. Interacciona con empatía. 

- VSCB2.7.1. Comprende e aprecia positivamente as diferenzas culturais. 

- VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. 

- VSCB2.8.3. Consegue a aceptación dos compañeiros e compañeiras. 

- VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 

- VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula. 

- VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar. 

- VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo. 

- VSCB3.5.2. Identifica e analiza criticamente desigualdades sociais. 

- VSCB3.5.3. Describe condutas solidarias. 

- VSCB3.6.1. Amósase xeneroso no seu contorno próximo. 

- VSCB3.7.1. Coñece e respecta os dereitos e deberes do alumnado. 

- VSCB3.14.2. Coñece o emprego seguro das novas tecnoloxías. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA: 

 



- EPB1.1.1. Recoñece as imaxes fixas e en movemento e clasifícaas 

- EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida cotiá. 

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

- EPB2.2.3. Participa nas actividades propostas e amosa interese por elas, colaborando sempre 

que se trate dun traballo en grupo. 

- EPB2.3.4. Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na composición 

- EPB2.3.5. Aproveita a diferenza das texturas achegadas polos lapis de cores e as ceras. 

- EPB2.4.5. Realiza imaxes humanas, animais e casas, partindo dun bosquexo. 

- EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos utilizados. 

- EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos aprendidos. 

- 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. 

- EPB3.1.2. Utiliza o trazado de rectas paralelas. 

- EPB3.1.4. Manexa os efectos visuais da perspectiva para debuxar triángulos e cuadriláteros. 

- EPB3.1.5. Representa e aplica adecuadamente o eixe de simetría. 

- EPB3.1.6. Representa formas xeométricas con precisión e coa axuda da cuadrícula e as 

ferramentas básicas. 



6º de Educación Primaria 

Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

ÁREA DE LINGUA GALEGA E CASTELÁN 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

-Expón as ideas cunha linguaxe clara, coherente e fluída. 

Resume oralmente textos lidos previamente  

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

-Le e comprende, extraendo as ideas principais e secundarias, diferentes tipos de textos: literario, 

argumentativo, informativo, explicativo , especificativo. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

-Aplica as normas de acentuación: tilde en monosílabos, diptongos e hiatos. Aplica 

as normas de ortografía: uso de b, v, h, j , x.  

-Produce textos escritos cun mínimo de doce liñas. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

-Recoñece os adxectivos e o seu grao. 

-Recoñece as preposicións e as conxuncións. 

-Recoñece as unidades morfolóxicas de xénero, número, tempo, modo, persoa nos verbos e clasifica 

formas verbais. 

-Identifica suxeito e predicado e complementos nunha oración (CD, CI, CC). 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

-Produce textos literarios de distintos xéneros: narrativa, poesía, teatro. Recita e memoriza poemas 

entoando correctamente. 

 

 

 

 

 



ÁREA DE MATEMÁTICAS  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

-Resolve problemas de varias operación con números decimais, fraccionarios 

e enteiros. Identifica e representa datos en gráficos.  

-Inventa problemas cuns datos determinados. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

-Le, escribe e descompón números ata nove cifras. Calcula operación combinadas con e sen paréntese. Le, 

escribe e calcula potencias. 

-Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

- Recoñece números primos e compostos. 

-Calcula o m.c.d. e o m.c.m. 

-Suma, resta, multiplica e divide fraccións con igual e distinto denominador.  

----Calcula escalas numéricas en planos y mapas 

.BLOQUE 3. XEOMETRÍA 

-Recoñece, mide e traza ángulos de forma precisa. 

-Calcula as áreas de triángulos, paralelogramos, polígonos regulares e círculos. 

 BLOQUE 4. MEDIDA 

-Fai cambios de unidades de lonxitude, capacidade, masa e de superficie. 

-Resolve problemas con unidades de lonxitude, capacidade, masa e superficie. 

 BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADE 

-Calcula a media dun conxunto de datos. 

-Resolve problemas identificando datos nunha táboa. Resolve problemas de porcentaxes. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS  

-Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 

resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación. 

-Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, construtivo e 

solidario e respecta os principios básicos do  funcionamento democrático. 

-Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos e fomenta os valores 

democráticos. 



-Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios, define que é a 

escala nun mapa e emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que poden 

aparecer nel. 

-Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan 

-Localiza nun mapa o relevo de España e Europa, as súas vertentes hidrográficas e o seu clima. 

-Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos e económicos e localiza 

nun mapa os países membros e as súas capitais. 

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

-Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación: superpoboación, 

envellecemento, inmigración etc. 

-Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que 

pertencen. 

-Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social de España das distintas épocas 

históricas estudadas. 

-Explica as características da Idade Moderna e certos acontecementos que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo da historia neste período de tempo (Monarquía dos 

Austrias, s. XVI-XVII. Os Borbóns, s. XVIII). 

-Explica os principais acontecementos que se produciron durante o s. XIX e XX e que determinan a 

nosa historia contemporánea. 

-Describe as características da sociedade española actual, e valora o seu carácter 

democrático e plural, así como a pertenza á Unión Europea. 

-Respecta os restos históricos e os valora como un patrimonio que debemos legar e 

recoñece o valor que o patrimonio arqueolóxico monumental nos achega para o 

coñecemento do pasado. 

-Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou un edificio 

antigo. 

 

ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

-Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área 

manifestando a comprensión de textos orais     e/ou escritos. 



-Identifica e describe as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, 

locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais funcións. 

-Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento do 

funcionamento global do corpo. 

-Coñece técnicas de primeiros auxilios, en situacións simuladas e reais. 

-Identifica as características e clasifica os seres vivos: 

 Reino animal. 

 Reino das plantas. 

 Reino dos fungos. 

 Outros reinos. 

-Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra. 

-Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades e 

ecosistemas. 

-Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao coñEcemento das 

leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica e 

os cambios de estado. 

-Identifica e explica algunhas das principais características das diferentes formas de 

enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química. 

-Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización das enerxías renovables 

e non renovables: esgotamento, choiva ácida, radioactividade, expoñendo posibles actuacións 

para un desenvolvemento sostible. 

-Observa de xeito sistemático, aprecia e explica os efectos da calor no aumento de temperatura e 

dilatación dalgúns materiais. 

-Identifica e expón as principias características das reaccións químicas: combustión, oxidación e 

fermentación. 

-Respecta as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos instrumentos de observación e dos 

materiais de traballo. 

-Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas. 

-Identifica os elementos dun circuíto eléctrico. 



-Observa e identifica as principais características dos imáns. 

-Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EXPRESIÓN PLÁSTICA) 

-Identifica e aplica a luz como elemento expresivo. 

-Valora a forma, a cor e a textura como elementos na expresión visual. 

-Utiliza adecuadamente o compás, o escuadro, o cartabón, o transportador de ángulos. 

-Realiza trazados, simetrías, figuras planas. 

-Representa debuxos sinxelos en perspectiva. 

-Identifica as características gráficas das imaxes abstractas e figurativas.

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

-O alumno ou a alumna accederá á etapa seguinte sempre que se considere que logrou 

os obxectivos que correspondan á etapa de primaria , e que alcanzou o grao de 

adquisición das competencias correspondentes. 

-En relación co anterior, as referencias que permitirán valorar o nivel de adquisición das 

competencias por parte do alumnado quedan establecidas, segundo esta proposta 

curricular, polos seguintes elementos. 

·Criterios de avaliación curriculares. 

·Estándares de aprendizaxe avaliables. 

·Indicadores de logro. 

·Sistema de rúbricas de aprendizaxe. 

-O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando 

especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor. 

-O Alumno ou alumna non promocionará se non acada os mínimos en: 

1º- As dúas Linguas oficiais 

2º- Matemáticas e unha Lingua oficial 

3º- Tres áreas.



 



EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 
 

CURSO: 1º 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MÍNIMOS ESIXIBLES 

A escala que empregaremos para indicar o grado de consecución dos mínimos esixibles son: 

GRADO 1: Superou o mínimo esixido 

GRADO 2: Acadou o mínimo esixido 

GRADO 3: Non acadou o mínimo esixido 
 
 

 

BLOQUE 1; CONTIDOS COMÚNS EF 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 
 

B1.1. Recoñecer desde a 
perspectiva de participante as 
posibles situacións conflitivas 
xurdidas nos xogos aceptando 
as opinións dos e das demais. 

 
 
 
 
 

EFB1 1.1. Mostra boa disposición 
para solucionar os conflitos de xeito 
razoable. 

 
 
Grado 1; Sempre mostra boa disposición para 
solucionar osconflitos que xorden las actividades 
e xogos de xeito razoable. 
 
Grado 2; Habitualmente mostra boa disposición para 
solucionar os conflitos que xorden las actividadese 
xogos de xeito razoable. 
 
Grado 3; Non mostra boadisposición para solucionar os 

conflitos que xorden las actividades 
e xogos de xeito razoable. 



BLOQUE 2; O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 

B2.1. Aceptar e respectar a 
propia realidade corporal e a 
dos e das demais. 

 
 
 
 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade 
de realidades corporais entre os 
nenos e nenas da clase. 

 
 
Grado 1; Nunca discrimina aos compañeiros/as polo 
seu aspecto físico. 
 
Grado 2; Case nunca discrimina aos compañeiros/as 
polo seu aspecto físico. 
 
Grado 3; Discrimina aos compañeiros/as polo seu 
aspecto físico. 

 
 
 
 

B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo para 
realizar movementos axeitados 
ás situacións motrices que se 
lle presentan. 

 
 
 
 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as 
partes do corpo propias. 

 
 
Grado 1; Coñece e identifica todas as partes do seu 
corpo. 
 
Grado 2; Coñece e identifica as principais partes do seu 
corpo. 
 
Grado 3; Coñece e identifica algunas das partes do seu 
corpo. 



BLOQUE 3; HABILIDADES MOTRICES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B3.1. Resolver situacións 
motrices con diversidade de 
estímulos e condicionantes 
espazo-temporais. 

 
 
 
 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas 
formas, variando os puntos de 
apoio. 

 
 
Grado 1; Realiza os desprazamentos básicos cara 
adiante e cara atrás e algúns desprazamentos 
complexos. 

 
 

Grado 2; Realiza os desprazamentos básicos cara 
adiante e para atrás, pero non realiza desprazamentos 
complexos. 
 
Grado 3; Realiza os desprazamentos básicos cara 
adiante, pero para atrás ten dificultades. 

 
 
 
 

EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe 
lonxitudinal variando os puntos de 
apoio, con coordinación e boa 
orientación espacial. 

 
 
Grado 1; Realiza os xiros no eixe lonxitudinal de forma 
coordinada con pequenas desorientacións. 
 
Grado 2; Non é capaz de realizar os xiros no eixe 
lonxitudinal de forma coordinada. 
 
Grado 3; Ten dificultades para realizar os xiros no eixe 
lonxitudinal. 



BLOQUE 4; ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, comunicando 
sensacións e emocións. 

 
 
 
EFB4.1.2. Reproduce corporalmente 
una estrutura rítmica sinxela. 

 
Grado 1; Reproduce corporalmente estruturas rítmicas 
sinxelas. 
 
Grado 2; Non reproduce corporalmente estruturas 
rítmicas complexas. 
 
Grado 3; Ten dificultades para reproducir corporalmente 
estruturas rítmicas sinxelas. 

 
 
 
 

BLOQUE 5; ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
B5.1. Recoñecer os efectos do 
exercicio físico, a hixiene, a 
alimentación e os hábitos 
posturais sobre a saúde e o 
benestar. 

 
 
 
EFB5.1.1. Intenta cumprir as normas 
básicas do coidado do corpo en 
relación coa hixiene, con autonomía. 

 
Grado 1; Sempre trae a roupa deportiva , aséase e 
cámbiase de roupa ao finalizar a sesión. 
 
Grado 2; Case sempre trae a roupa deportiva , aséase e 
non cámbia de roupa ao finalizar a sesión. 
 
Grado 3; Habitualmente non trae a roupa deportiva , 
non se asea e/ou non se cambia de roupa ao finalizar a 
sesión. 



 
 
 
 

BLOQUE 6; OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 

B6.2. Recoñecer a diversidade 
de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas en especial as de 
Galicia. 

 
 
 
 

EFB6.2.1. Practica xogos libres e 
xogos organizados. 

 
Grado 1; Participa en xogos libres e organizados 
respectando as súas regras e coñece as súas 
características e diferenzas. 
 
Grado 2; Participa en xogos libres e organizados 
respectando as súas regras e coñece algunhas das as 
súas características e diferenzas. 
 
Grado 3; Participa en xogos libres e organizados 
respectando as súas regras pero non coñece algunhas 
as súas características e diferenzas. 

 
 
 

- Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación en 
Primaria, ESO e Bacharelato, o alumnado deste curso promocionará de forma automática. 

 

- No caso do alumnado que non acade os mínimos esixibles elaborarase un plan de reforzo para o 
seguinte curso. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

 

 

CURSO: 2º 

 
MÍNIMOS ESIXIBLES 



 MÍNIMOS ESIXIBLES 

 A escala que empregaremos para indicar o grado de consecución dos mínimos esixibles son: 

      GRADO 1: Superou o mínimo esixido 

      GRADO 2: Acadou o mínimo esixido 

      GRADO 3: Non acadou o mínimo esixido 

 

BLOQUE 1; CONTIDOS COMÚNS EF 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
B1.1. Opinar tanto desde a 
perspectiva de participante 
como de espectador ou 
espectadora, ante as posibles 
situacións conflitivas xurdidas, 
participando en debates, e 
aceptando as opinións dos e 
das demais. 

 
 
 
 
 
 
EFB1 1.3. Mostra boa disposición 
para solucionar 
os conflitos de xeito razoable. 

 
 
Grado 1; Sempre mostra boa disposición para 
solucionar os conflitos que xorden las actividades 
 e xogos de xeito razoable. 
 
Grado 2; Habitualmente mostra boa disposición para 
solucionar os conflitos que xorden las actividades e 
xogos de xeito razoable. 
 
 Grado 3; Non mostra boadisposición para solucionar os 
conflitos que xorden las actividades 
e xogos de xeito razoable. 

 



 

BLOQUE 2; O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 
 
B2.1. Aceptar e respectar 
a propia realidade corporal e a 
dos e das demais. 

 
 
 
 
 
EFB2.1.1. Respecta a diversidade 
de realidades corporais e de niveis 
de competencia motriz entre os 
nenos e nenas da clase. 

 
 
Grado 1; Nunca discrimina aos compañeiros/as polo 
seu aspecto físico. 
 
Grado 2; Case nunca discrimina aos compañeiros/as 
polo seu aspecto físico. 
 
Grado 3; Discrimina aos compañeiros/as polo seu 
aspecto físico. 

 
 
B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo para 
adaptar o movemento ás 
circunstancias e condicións de 
cada situación, sendo capaz 
de representar mentalmente o 
seu corpo na organización das 
accións motrices. 

 
 
 
 
 
EFB2.2.1. Coñece e identifica as 
partes do corpo propias e do 
compañeiro/a. 

 
 
Grado 1; Coñece e identifica todas as partes do seu 
corpo e do corpo dun compañeiro/a. 
 
Grado 2; Coñece e identifica a todas as partes do seu 
corpo e a maioría das parte do corpo dun compañeiro/a. 
 
Grado 3; Coñece e identifica as principais partes do 
corpo pero non as partes do corpo dun compañeiro/a. 



 

BLOQUE 3; HABILIDADES MOTRICES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
B3.1. Resolver situacións 
motrices con diversidade de 
estímulos e condicionantes 
espazotemporais, 
seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e 
adaptándoas ás condicións 
establecidas de forma eficaz. 

 
 
 
 
 
EFB3.1.1. Desprázase de distintas 
formas, variando os puntos de 
apoio. 

 
 
Grado 1; Domina desprazamentos complexos cara 
adiante e cara atrás. 
 
Grado 2; Realiza os desprazamentos básicos cara 
adiante e cara atrás e algúns desprazamentos 
complexos. 
 
Grado 3; Realiza os desprazamentos básicos cara 
adiante pero non realiza desprazamentos complexos. 

 
 
 
 
EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe 
lonxitudinal variando os puntos de 
apoio, con coordinación e boa 
orientación espacial. 

 
 
Grado 1; Realiza os xiros no eixe lonxitudinal de forma 
coordinada e orientada. 
 
Grado 2; Realiza os xiros no eixe lonxitudinal de forma 
coordinada con pequenas desorientacións. 
 
Grado 3; Non é capaz de realizar os xiros no eixe 
lonxitudinal de forma coordinada. 



 

BLOQUE 4; ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, comunicando 
sensacións e emocións. 

 
 
 
EFB4.1.2. Reproduce corporalmente 
una estrutura rítmica sinxela. 

 
Grado 1; Reproduce corporalmente estruturas rítmicas 
complexas. 
 
Grado 2; Reproduce corporalmente estruturas rítmicas 
sinxelas. 
 
Grado 3; Non reproduce corporalmente estruturas 
rítmicas complexas. 

 

 

BLOQUE 5; ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
B5.1. Coñecer os efectos 
do exercicio físico, a hixiene, a 
alimentación e os hábitos 
posturais sobre a saúde e o 
benestar. 

 
 
 
EFB5.1.1. Cumpre as normas 
básicas do coidado do corpo en 
relación coa hixiene, con autonomía. 

 
Grado 1; Sempre trae a roupa deportiva , aséase e 
cámbiase de roupa ao finalizar a sesión. 
 
Grado 2; Case sempre trae a roupa deportiva , aséase e 
non se cambia de roupa ao finalizar a sesión. 
 
Grado 3; Habitualmente non trae a roupa deportiva , 
non se asea e/ou non se cambia de roupa ao finalizar a 
sesión. 

 



 

BLOQUE 6; OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 
B6.2. Coñecer a diversidade de 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas en especial 
as de Galicia. 

 
 
 
 
EFB6.2.1. Practica xogos libres e 
xogos organizados, recoñecendo as 
súas características e diferenzas. 

 
Grado 1; Participa en xogos libres e organizados 
respectando as súas regras e coñece as súas 
características e diferenzas. 
 
Grado 2; Participa en xogos libres e organizados 
respectando as súas regras e coñece algunhas das as 
súas características e diferenzas. 
 
Grado 3; Participa en xogos libres e organizados 
respectando as súas regras pero non coñece algunhas 
as súas características e diferenzas. 

 

 

- Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación en Primaria, 
ESO e Bacharelato, no caso do alumnado que promocione e non acade os mínimos esixibles elaborarase 
un plan de reforzo para o seguinte curso. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 
 

CURSO: 3º 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

 

 



MÍNIMOS ESIXIBLES 

 A escala que empregaremos para indicar o grado de consecución dos mínimos esixibles son: 

      GRADO 1: Superou o mínimo esixido 

      GRADO 2: Acadou o mínimo esixido 

      GRADO 3: Non acadou o mínimo esixido 

 

BLOQUE 1; CONTIDOS COMÚNS EF 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

B1.1. Opinar tanto desde a 
perspectiva de participante como de 
espectador ou espectadora, ante as 
posibles situacións conflitivas 
xurdidas, 
participando en debates, e  
aceptando as opinións dos e das 
demais. 

 
 
EFB1.1.3. Mostra  boa disposición para 
solucionar os conflitos de xeito 
razoable. 

Grado 1; Sempre emprega o diálogo para solucionar os conflitos 
que xorden nas actividades e xogos. 
 
Grado 2; Habitualmente emprega o diálogo para solucionar os 
conflitos que xorden nas actividades e xogos. 
 
Grado 3; Non emprega o diálogo para solucionar os conflitos que 
xorden nas actividades e xogos. 

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as 
normas e regras establecidas e 
actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo. 

 
 
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 
coidado e hixiene do corpo. 

Grado 1; Sempre trae a roupa deportiva , aséase e cámbiase de 
roupa ao finalizar a sesión. 
 
Grado 2; Case sempre trae a roupa deportiva , aséase e non se 
cambia de roupa ao finalizar a sesión. 
 
Grado 3; Habitualmente non trae a roupa deportiva , non se asea 
e/ou non se cambia de roupa ao finalizar a sesión. 



 

 

BLOQUE 2; O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 
 
B2.1. Aceptar e respectar a propia 
realidade corporal e a 
dos e das demais. 

 
 
 
 
EFB2.1.1. Respecta a 
diversidade de realidades 
corporais e de niveis de 
competencia motriz entre 
os nenos e nenas da clase. 

 
Grado 1; Nunca discrimina aos compañeiros/as polo seu aspecto 
físico nin polas súas capacidades motrices, expresivas ou 
rítmicas. 
 
Grado 2; Case nunca discrimina aos compañeiros/as polo seu 
aspecto físico nin polas súas capacidades motrices, expresivas 
ou rítmicas. 
 
Grado 3; Discrimina aos compañeiros/as polo seu aspecto físico 
e/ou polas súas capacidades motrices, expresivas ou rítmicas. 

 
B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo 
para adaptar o movemento ás 
circunstancias e 
condicións de cada situación, sendo 
capaz de representar 
mentalmente o seu corpo na 
organización das accións motrices. 

 
 
 
EFB2.2.4. Colócase á 
esquerda-dereita de diferentes  
obxectos, persoas e espazos en 
movemento. 

 
 
Grado 1; Sitúase á dereitaesquerda dunha referencia estática e 
móbil. 
 
Grado 2; Sitúase á dereitaesquerda dunha referencia 
estática. 
 
Grado 3; Non é capaz de situarse á 
dereita- esquerda dunha referencia estática. 



 

BLOQUE 3; HABILIDADES MOTRICES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
B3.1. Resolver situacións 
motrices con diversidade 
de estímulos e condicionantes 
espazotemporais, seleccionando e 
combinando as habilidades 
motrices básicas e adaptándoas ás 
condicións establecidas de forma 
eficaz. 

 
 
EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz 
básica do salto en  diferentes tipos de 
contornos intentando non perder o 
equilibrio e a continuidade, e intentando 
axustar a súa realización aos 
parámetros espazotemporais. 

Grado 1; Realiza de forma coordinada e equilibrada a habilidade 
de salto sobre un só apoio. 
 
Grado 2; Realiza de forma coordinada a habilidade de salto sobre 
un só apoio con pequeño desequilibrios. 
 
Grado 3; Realiza de forma descoordinada e/ou desequilibrada a 
habilidade de salto sobre un só 
apoio. 

 

 

BLOQUE 4; ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, de forma estética e 
creativa, comunicando sensacións, 
emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, 
situacións, sentimentos, utilizando os 
recursos expresivos do corpo, 
individualmente, en parellas ou en 
grupos. 

 
Grado 1; Representa personaxes e situacións en parellas e 
realiza coreografías en individuais de forma desinhibida. 
 
Grado 2; Representa personaxes e situacións en parella e realiza 
coreografías individuais pero móstrase inhibido. 
 
Grado 3; Non representa personaxes e situacións en parella e/ou 
non realiza coreografías individuais . 

EFB4.1.2. Realiza movementos a partir 
de estímulos rítmicos ou 
musicais, individualmente e 
en parellas. 



 

BLOQUE 5; ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
B5.1. Recoñecer os efectos do 
exercicio físico, a hixiene, a 
alimentación e os hábitos 
posturais sobre a saúde e o 
benestar, manifestando unha 
actitude responsable cara a un 
mesmo ou mesma. 

 
 
 
 
 
 
EFB5.1.1. Mellora das 
capacidades físicas. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Grado 1; Mellorou as súas capacidades físicas básicas. 
 
Grado 2; Non mellorou as súas capacidades físicas básicas pero 
esforzouse para logralo. 
 
Grado 3; Non mellorou as súas capacidades físicas básicas nin 
se esforzou para logralo. 

 
 
B5.2. Mellorar o nivel das súas 
capacidades físicas, regulando e 
dosificando a intensidade e 
duración do esforzo, tendo en conta 
as súas posibilidades e a súa 
relación coa saúde. 

 
 
 
 
EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de 
partida das capacidades físicas 
orientadas á saúde. 

 

 

 



 

BLOQUE 6; OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
B6.1. Resolver retos tácticos 
elementais propios do xogo e de 
actividades físicas, con ou sen 
oposición, aplicando principios e 
regras para resolver as situacións 
motrices, actuando de forma 
individual, coordinada e 
cooperativa e desempeñando as 
diferentes función implícitas en 
xogos e actividades. 

 
 
 
 
 
EFB6.1.2. Utiliza as habilidades 
motrices básicas en distintos xogos e 
actividades físicas. 

 
Grado 1; Utiliza de forma eficaz as habilidades motrices de 
desprazamento, salto, xiro e manipulación nos xogos e 
actividades físicas. 
 
Grado 2; Utiliza as habilidades motrices de desprazamento, salto 
xiro e manipulación nos xogos e actividades físicas. 
 
Grado 3; Non utiliza as habilidades motrices de desprazamento, 
salto, xiro e manipulación nos xogos e actividades físicas. 

 
 
 
 
B6.2. Coñecer a diversidade de 
actividades físicas, lúdicas e 
deportivas, en especial as de 
Galicia. 

 
 
 
 
EFB6.2.2. Recoñece xogos 
e deportes tradicionais de 
Galicia. 

 
Grado 1; Recoñece e participa en xogos tradicionais galegos e 
clasifícaos segundo o seu tipo. 
 
Grado 2; Recoñece e participa en xogos tradicionais galegos. 
 
Grado 3; Participa en xogos tradicionais galegos pero non os 
recoñece. 

 
- Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación en 

Primaria, ESO e Bacharelato, o alumnado deste curso promocionará de forma automática. 
- No caso do alumnado que non acade os mínimos esixibles elaborarase un plan de reforzo para o 

seguinte curso. 
 



 
 
 
 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 
 

CURSO: 4º 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
 

 



MÍNIMOS ESIXIBLES 
 A escala que empregaremos para indicar o grado de consecución dos mínimos esixibles son: 

      GRADO 1: Superou o mínimo esixido 

      GRADO 2: Acadou o mínimo esixido 

      GRADO 3: Non acadou o mínimo esixido 

BLOQUE 1; CONTIDOS COMÚNS EF 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

B1.1. Opinar tanto desde 
a perspectiva de participante como de 
espectador ou espectadora, ante as 
posibles situacións conflitivas xurdidas, 
participando en debates, e aceptando as 
opinións dos demais. 

 
 
EFB1.1.3. Mostra boa disposición para 
solucionar os conflitos de xeito razoable. 

Grado 1; Sempre emprega o diálogo para solucionar os 
conflitos que xorden nas actividades e xogos. 
Grado 2; Habitualmente emprega o diálogo para 
solucionar os conflitos que xorden nas actividades e 
xogos. 
Grado 3; Non emprega o diálogo para solucionar os 
conflitos que xorden nas actividades e xogos. 

B1.3. Demostrar un comportamento 
persoal e social responsable, 
respectándose a un 
mesmo e aos outros e ás outras persoas 
actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas e actuando con interese e 
iniciativa individual e traballo en equipo. 

 
 
 
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 
coidado e hixiene do corpo. 

 
Grado 1; Sempre trae a roupa deportiva , aséase e 
cámbiase de roupa ao finalizar a sesión. 
Grado 2; Case sempre trae a roupa deportiva , aséase e 
non se cambia de roupa ao finalizar a sesión. 
Grado 3; Habitualmente non trae a roupa deportiva , non 
se asea e/ou non se cambia de roupa ao finalizara sesión. 

 



 

BLOQUE 2; O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 
B2.1. Aceptar e respectar a propia 
realidade corporal e a das demais 
persoas. 

 
 
 
 
EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 
realidades corporais e de niveis de 
competencia motriz entre os nenos e 
nenas da clase. 

 
Grado 1; Nunca discrimina aos compañeiros/as  polo seu 
aspecto físico nin polas súas capacidades motrices, 
expresivas ou rítmicas. 
 
Grado 2; Case nunca discrimina aos compañeiros/as polo 
seu aspecto físico nin polas súas capacidades motrices, 
expresivas ou rítmicas. 
 
Grado 3; Discrimina aos compañeiros/as polo seu aspecto 
físico e/ou polas súas capacidades 
motrices, expresivas ou rítmicas. 

 
 
B2.2. Coñecer a estrutura e 
funcionamento do corpo para adaptar o 
movemento ás 
circunstancias e condicións de cada 
situación, sendo capaz de representar 
mentalmente o seu corpo na 
organización das accións motrices. 

 
 
EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre 
distintas bases de sustentación a alturas 
variables. 

 
Grado 1; Mantén o equilibrio en desprazamento a distintas 
alturas sobre bases de sustentación 
inestables. 
 
Grado 2; Mantén o equilibrio en desprazamento a distintas 
alturas sobre bases de sustentación 
estables. 
 
Grado 3; Mantén o equilibrio en desprazamento sobre o 
chan e bases de sustentación estables. 

 

 



BLOQUE 3; HABILIDADES MOTRICES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
B3.1. Resolver situacións 
motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazotemporais, 
seleccionando 
e combinando as habilidades motrices 
básicas e adaptándoas 
ás condicións establecidas de forma 
eficaz. 

 
 
EFB3.1.4. Realiza as habilidades 
motrices de xiro en diferentes tipos de 
contornos sen perder o 
equilibrio e a continuidade, tendo en 
conta dous eixes corporais e os dous 
sentidos, e axustando a súa realización 
aos 
parámetros espazotemporais. 

 
Grado 1; Realiza de forma coordinada e equilibrada a 
habilidade de xiro sobre os eixes 
lonxitudinal e transversal. 
 
Grado 2; Realiza de forma coordinada habilidade de xiro 
sobre os eixes lonxitudinal e transversal con pequenos 
desequilibrios. 
 
Grado 3; Realiza de forma descoordinada e/ou 
desequilibrada a habilidade de xiro sobre os eixes 
lonxitudinal e transversal. 

 

BLOQUE 4; ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 
B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o movemento, de 
forma estética e creativa, comunicando 
sensacións, emocións e ideas. 
 
 

EFB4.1.1. Representa personaxes, 
situacións, 
sentimentos, utilizando os 
recursos expresivos do corpo, 
individualmente, en parellas ou en 
grupos. 

 
Grado 1; Representa personaxes e situacións en grupo e 
realiza coreografías en individuais de 
forma desinhibida. 
 
Grado 2; Representa personaxes e situacións en grupo e 
realiza coreografías individuais pero 
móstrase inhibido. 
 
Grado 3; Non representa personaxes e situacións en grupo 
e/ou non realiza coreografías individuais . 
 

EFB4.1.2. Realiza movementos a partir 
de estímulos rítmicos ou 
musicais, individualmente e en parellas 
ou grupos. 

 



 

BLOQUE 5; ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
B5.1. Recoñecer os efectos do 
exercicio físico, a hixiene, a 
alimentación e os hábitos posturais 
sobre a saúde e o benestar, 
manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo ou 
mesma. 

 
 
 
EFB5.1.1. Participa activamente nas 
actividades propostas para 
mellorar as capacidades físicas 
relacionándoas coa saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grado 1; Mellorou as súas capacidades físicas básicas. 
 
 
Grado 2; Non mellorou as súascapacidades  
físicas básicas pero esforzouse para logralo. 
 
 
Grado 3; Non mellorou as súas capacidades físicas básicas 
nin se esforzou para logralo. 

 
 
B5.2. Mellorar o nivel das súas 
capacidades físicas, regulando e 
dosificando a intensidade e duración 
do esforzo, tendo en conta as súas 
posibilidades e a súa relación coa 
saúde. 

 
 
EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de partida 
das capacidades físicas 
orientadas á saúde. 

 

 

 

 



BLOQUE 6; OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
B6.1. Resolver retos tácticos 
elementais propios do xogo e de 
actividades físicas, con 
ou sen oposición, aplicando principios 
e regras para resolver as situacións 
motrices, actuando de forma individual, 
coordinada e cooperativa e 
desempeñando as diferentes funcións 
implícitas en xogos e actividades. 

 
 
 
 
EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices 
básicas en distintos xogos e actividades 
físicas. 

 
Grado 1; Utiliza de forma eficaz as habilidades motrices de 
desprazamento, salto, xiro e 
manipulación nos xogos e actividades físicas. 
 
Grado 2; Utiliza as habilidades motrices de desprazamento, 
salto xiro e manipulación nos xogos e actividades físicas. 
 
Grado 3; Non utiliza as habilidades motrices de 
desprazamento, salto, xiro e manipulación nos xogos e 
actividades físicas. 

 
 
 
B6.2. Coñecer a diversidade de 
actividades físicas, lúdicas e 
deportivas, en especial as de Galicia. 

 
 
 
EFB6.2.2. Recoñece a orixe e a 
importancia dos xogos e os deportes 
tradicionais de Galicia. 

 
Grado 1; Participa en xogos tradicionais galegos e os 
clasifícaos segundo o seu tipo recoñecendo a súa 
importancia e orixe. 
 
Grado 2; Participa en xogos tradicionais galegos e os 
clasifica segundo pero non recoñece a súa 
orixe. 
 
Grado 3; Participa en xogos tradicionais galegos pero non 
os clasifica nin recoñece a súa orixe. 

 
 

- Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación en Primaria, 
ESO e Bacharelato, no caso do alumnado que promocione e non acade os mínimos esixibles elaborarase 
un plan de reforzo para o seguinte curso. 

 



 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 
 

CURSO: 5º 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES



 MÍNIMOS ESIXIBLES 

 A escala que empregaremos para indicar o grado de consecución dos mínimos esixibles son: 

      GRADO 1: Superou o mínimo esixido 

      GRADO 2: Acadou o mínimo esixido 

      GRADO 3: Non acadou o mínimo esixido 

 

BLOQUE 1; CONTIDOS COMÚNS EF 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
B1.1. Opinar coherentemente con 
actitude crítica, tanto desde a 
perspectiva de participante como 
de espectador ou espectadora, 
ante as posibles situación 
conflitivas xurdidas, 
participando en debates, e 
aceptando as opinións dos e das 
demais. 

 
 
 
 
 
EFB1.1.3. Mostra boa disposición para 
solucionar os conflitos de xeito 
razoable. 

 
 
Grado 1; Sempre emprega o diálogo para solucionar os 
conflitos que xorden las actividades e xogos. 
 
Grado 2; Habitualmente emprega o diálogo para solucionar 
os conflitos que xorden las actividades e xogos. 
 
Grado 3; Non emprega o diálogo para solucionar os conflitos 
que xorden las actividades e xogos. 

 

 

 



BLOQUE 1; CONTIDOS COMÚNS EF 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
B.1.3. Demostrar un 
comportamento persoal e social 
responsable, respectándose a un 
mesmo e as demais persoas nas 
actividades físicas e nos 
xogos,aceptando as normas e 
regras establecidas e actuando 
con interese e iniciativa individual 
e traballo en equipo. 

 
 
 
 
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 
coidado e hixiene do corpo. 

 
Grado 1; Sempre trae a roupa deportiva , aséase e cámbiase 
de roupa ao finalizar a sesión. 
 
Grado 2; Case sempre trae a roupa deportiva , aséase e non 
se cambia de roupa ao finalizar a sesión. 
 
Grado 3; Habitualmente non trae a roupa deportiva , non se 
asea e/ou non se cambia de roupa ao finalizar a sesión. 

 

BLOQUE 2; O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
B2.1. Valorar, aceptar e respectar 
a propia realidade corporal e a dos 
e das demais, mostrando unha 
actitude reflexiva e crítica. 

 
 
 
EFB2.1.1. Respecta a 
diversidade de realidades 
corporais e de niveis de 
competencia motriz entre os nenos e 
nenas da clase. 

 
Grado 1; Nunca discrimina aos compañeiros/as polo seu 
aspecto físico nin polas súas capacidades motrices, 
expresivas ou rítmicas. 
 
Grado 2; Case nunca discrimina aos compañeiros/as polo 
seu aspecto físico nin polas súas capacidades motrices, 
expresivas ou rítmicas. 
 
Grado 3; Discrimina aos compañeiros/as polo seu aspecto 
físico e/ou polas súas capacidades 
motrices, expresivas ou rítmicas. 

 



 

BLOQUE 3; HABILIDADES MOTRICES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
B3.1. Resolver situacións 
motrices con diversidade de 
estímulos e condicionantes 
espazotemporais, seleccionando e 
combinando as habilidades 
motrices básicas e adaptándoas 
ás condicións 
establecidas de forma 
eficaz. 

 
 
 
EFB3.1.3. Adapta as habilidades 
motrices básicas de manipulación de 
obxectos (lanzamento, recepción, 
golpeo etc.) a diferentes tipos de 
contornos e de actividades 
físico-deportivas e 
artístico-expresivas interiorizando e 
aplicando os xestos cos segmentos 
dominantes e iniciando a práctica cos 
non dominantes. 

 
Grado 1; Realiza de forma coordinada os xestos das 
habilidades motrices delanzamento, recepción, golpeo e 
golpeo con implementos cos 
segmentos dominantes e os relaciona con deportes 
concretos. 
 
Grado 2; Realiza de forma coordinada os xestos das 
habilidades motrices de lanzamento, recepción, golpeo e 
golpeo con implementos cos segmentos dominantes. 
 
Grado 3; Realiza de forma descoordinada as habilidades 
motrices de lanzamento, recepción, golpeo e golpeo con 
implementos cos segmentos dominantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 4; ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 
 
B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, de forma 
estética e creativa, comunicando 
sensacións, 
emocións e ideas. 

 
EFB4.1.1. Representa personaxes, 
situacións, ideas, sentimentos 
utilizando os recursos expresivos do 
corpo individualmente, en parellas ou 
en grupos. 

 
 
Grado 1; Representa personaxes e situacións en grupo e 
realiza coreografías en parella de forma desinhibida. 
 
Grado 2; Representa personaxes e situacións en grupo e 
realiza coreografías en parella pero móstrase inhibido. 
 
Grado 3; Non representa personaxes e situacións en grupo 
e/ou non realiza coreografías en parella. 

 
EFB4.1.2. Representa ou expresa 
movementos a partir de estímulos 
rítmicos ou musicais, individualmente, 
en parellas ou grupos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 5; ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
B5.1. Recoñecer os efectos do 
exercicio físico, a hixiene, a 
alimentación e os hábitos posturais 
sobre a saúde e o benestar, 
manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo. 

 
 
 
 
EFB5.1.1. Ten interese por 
mellorar as capacidades físicas. 

 

 
 

 
 
 
Grado 1; Mellorou as súas capacidades físicas básicas. 
 
 
Grado 2; Non mellorou as súas capacidades físicas básicas 
pero esforzouse para logralo. 
 
 
Grado 3; Non mellorou as súas capacidades físicas básicas 
nin se esforzou para logralo.  

 
B5.2. Mellorar o nivel das súas 
capacidades físicas, regulando e 
dosificando a intensidade e 
duración do esforzo, tendo en 
conta as súas posibilidades e a 
súa relación coa saúde. 

 
 
 
EFB5.2.1. Mostra unha mellora global 
con respecto ao seu nivel de partida 
das capacidades físicas orientadas á 
saúde. 

 

 

 

 



BLOQUE 6; OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

B6.1. Resolver retos tácticos 
elementais propios do xogo e de 
actividades físicas, con ou sen 
oposición, aplicando principios e 
regras para resolver as situacións 
motrices, actuando de forma 
individual, coordinada e 
cooperativa e desempeñando as 
diferentes funcións implícitas en 
xogos e 
actividades. 

 
 
 
EFB6.1.1. Utiliza os recursos 
adecuados para resolver situacións 
básicas de táctica individual e colectiva 
en diferentes situacións motrices. 

 
Grado 1; Elabora e emprega tácticas individuais e colectivas 
adaptadas a situación motriz na que se atopa. 
 
Grado 2; Emprega tácticas individuais e colectivas 
adaptadas a situación motriz na que se atopa pero non as 
elabora. 
 
Grado 3; Non elabora nin emprega tácticas individuais e 
colectivas adaptadas a situación motriz na que se atopa. 

 
 
B6.2. Coñecer e poner en práctica 
a diversidade de actividades 
físicas, lúdicas e deportivas, en 
especial as de Galicia. 

 
 
EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e 
deportes tradicionais de Galicia 
respectando principios e regras. 

 
Grado 1; Respecta e comprende as regras dos xogos 
populares nos que participa. 
 
Grado 2; Respecta as regras dos xogos populares  nos que 
participa. 
 
Grado 3; Non respecta as regras dos xogos populares nos 
que participa. 

 
- Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación en 

Primaria, ESO e Bacharelato, o alumnado deste curso promocionará de forma automática. 
- No caso do alumnado que non acade os mínimos esixibles elaborarase un plan de reforzo para o 

seguinte curso. 
 
 
 



 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 
 

CURSO: 6º 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES



 MÍNIMOS ESIXIBLES 

A escala que empregaremos para indicar o grado de consecución dos mínimos esixibles son: 

      GRADO 1: Superou o mínimo esixido 

      GRADO 2: Acadou o mínimo esixido 

      GRADO 3: Non acadou o mínimo esixido 

BLOQUE 1; CONTIDOS COMÚNS EF 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
B1.3. Demostrar un 
comportamento persoal e social 
responsable, respectándose a un 
mesmo e as demais persoas nas 
actividades físicas, en distintos 
contornos incluíndo o natural e nos 
xogos, aceptando as normas e 
regras establecidas e actuando 
con interese e iniciativa individual 
e traballo en equipo. 

 
 
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 
coidado e hixiene do corpo. 

Grado 1; Sempre trae a roupa deportiva , aséase e cámbiase 
de roupa ao finalizar a sesión. 
 
Grado 2; Case sempre trae a roupa deportiva , aséase e non 
se cambia de roupa ao finalizar a sesión. 
 
Grado 3; Habitualmente non trae a roupa deportiva , non se 
asea e/ou non se cambia de roupa ao finalizar a sesión. 

 
 
EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo 
que lle corresponda e o resultado das 
competicións con deportividade. 

Grado 1; Sempre acepta formar parte do grupo que se lle 
asigna e respecta ao rival cando gaña e cando perde 
 
Grado 2; Case sempre acepta formar parte do grupo que se 
lle asigna e normalmente respecta ao rival cando gaña e 
cando perde. 
 
Grado 3; Habitualmente non acepta formar parte do grupo 
que se lle asigna. A miúdo non respecta ao rival cando gaña 
e cando perde. 

 

 

 

 



BLOQUE 2; O CORPO IMAXE E PERCEPCIÓN 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 
B2.1. Valorar, aceptar e 
respectar a propia realidade 
corporal e a dos e das demais, 
mostrando unha actitude reflexiva 
e crítica. 

 
 
 
 
EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 
realidades corporais e de niveis de 
competencia motriz entre os nenos e 
nenas da clase. 

 
Grado 1; Nunca discrimina aos compañeiros/as polo seu 
aspecto físico nin polas súas capacidades motrices, 
expresivas ou rítmicas. 
 
Grado 2; Case nunca discrimina aos compañeiros/as polo 
seu aspecto físico nin polas súas capacidades motrices, 
expresivas ou rítmicas. 
 
Grado 3; Discrimina aos compañeiros/as polo seu aspecto 
físico e/ou polas súas capacidades motrices, expresivas ou 
rítmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 3; HABILIDADES MOTRICES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
B3.1. Resolver situacións 
motrices con diversidade de 
estímulos e condicionantes 
espazotemporais, seleccionando e 
combinando as habilidades 
motrices básicas e adaptándoas 
ás condicións 
establecidas de forma eficaz. 

 
 
 
EFB3.1.3. Adapta as habilidades 
motrices básicas de manipulación de 
obxectos (lanzamento, recepción, 
golpeo etc.) a diferentes tipos de 
contornos e de actividades 
físico-deportivas e 
artístico-expresivas aplicando 
correctamente os xestos e  utilizando 
os segmentos dominantes e non 
dominantes. 

 
Grado 1; Realiza de forma coordinada os xestos das 
habilidades motrices de lanzamento, recepción, golpeo e 
golpeo con implementos cos segmentos dominantes e non 
dominantes e utilízaos en deportes concretos. 
 
Grado 2; Realiza de forma coordinada os xestos das 
habilidades motrices de lanzamento, recepción, golpeo e 
golpeo con implementos cos segmentos dominantes e non 
dominantes. 
 
Grado 3; Realiza de forma descoordinada as habilidades 
motrices de lanzamento, recepción, golpeo e golpeo con 
implementos cos segmentos non dominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 4; ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
 
 
 
B4.1. Utilizar os recursos 
expresivos do corpo e o 
movemento, de forma estética e 
creativa, comunicando sensacións, 
emocións e ideas. 

 
EFB4.1.1. Representa personaxes, 
situacións, ideas, sentimentos 
utilizando os recursos expresivos do 
corpo individualmente, en parellas ou 
en grupos. 

 
 
Grado 1; Participa na realización de improvisacións en grupo 
e realiza coreografías grupais de forma desinhibida. 
 
Grado 2; Participa na realización de improvisacións en grupo 
e realiza coreografías grupais pero móstrase inhibido. 
 
Grado 3; Non participa na realización de improvisacións en 
grupo e/ou non quere participar en coreografías grupais. 

 
EFB4.1.2. Representa ou expresa de 
forma creativa movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais, 
individualmente, en parellas ou grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 5; ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

 
B5.1. Recoñecer os efectos do 
exercicio físico, a hixiene, a 
alimentación e os hábitos posturais 
sobre a saúde e o benestar, 
manifestando unha actitude 
responsable cara a un mesmo. 

 
 
 
EFB5.1.1. Interésase por mellorar as 
capacidades físicas. 

 
 
 
 
 
 
Grado 1; Mellorou as súas capacidades físicas básicas. 
 
 
Grado 2; Non mellorou as súas capacidades físicas básicas 
pero esforzouse para logralo. 
 
 
Grado 3; Non mellorou as súas capacidades físicas básicas 
nin se esforzou para logralo. 

 
 
B5.2. Mellorar o nivel das súas 
capacidades físicas, regulando e 
dosificando a intensidade e 
duración do esforzo, tendo en 
conta as súas posibilidades e a 
súa relación coa saúde. 

 
 
 
EFB5.2.1. Mostra unha mellora global 
conrespecto ao seu nivel  de partida 
das capacidades físicas orientadas á 
saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 6; OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

B6.1. Resolver retos tácticos 
elementais propios do xogo e de 
actividades físicas, con ou sen 
oposición, aplicando principios e 
regras para resolver as situacións 
motrices, actuando de forma 
individual, coordinada e 
cooperativa e desempeñando as 
diferentes función implícitas en 
xogos e 
actividades. 

 
 
 
EFB6.1.1. Utiliza os recursos 
adecuados para resolver situacións 
básicas de táctica individual e colectiva 
en diferentes situacións motrices. 

 
Grado 1; Elabora e emprega tácticas individuais e colectivas 
adaptadas a situación motriz na que se atopa. 
 
Grado 2; Emprega tácticas individuais e colectivas 
adaptadas a situación motriz na que se atopa pero non as 
elabora. 
 
Grado 3; Non elabora nin emprega tácticas individuais e 
colectivas adaptadas a situación motriz na que se atopa. 

 
 
B6.2. Coñecer e poñer en práctica 
a diversidade de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas, en 
especial as de Galicia. 

 
 
EFB6.2.3. Realiza e pon en valor 
distintos xogos e deportes tradicionais 
de Galicia respectando os principios e 
regras específicos destes. 

 
Grado 1; Respecta e comprende as regras dos xogos 
populares nos que participa. 
 
Grado 2; Respecta as regras dos xogos populares nos que 
participa. 
 
Grado 3; Non respecta as regras dos xogos populares nos 
que participa. 

 

- Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación en 
Primaria, ESO e Bacharelato, no caso do alumnado que promocione e non acade os mínimos 
esixibles elaborarase un plan de reforzo para o seguinte curso. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-EDUCACIÓN MUSICAL- 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 
 
 
 

CEIP PLURILINGÜE ROSALÍA DE CASTRO 
 
 
 
 
 
 
 

 



  EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                                            CURSO PRIMEIRO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci ón 
% 

B1.1. Explorar, escoitar e describir 
calidades e características de 
materiais, obxectos, sons e 
instrumentos presentes no 
contexto natural. 

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades 
sonoras do corpo, dos instrumentos, dos 
obxectos, dos 
animais e da voz. 

Realiza as actividades con 
supervisión. 

CECC 
CAA 

Emprendemento Listasde 
control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 
corporalmente estas calidades: son curto, longo, 
ascendente e descendente, forte, piano, agudo e 
grave. 

Escribe ditados con grafía non 
convencional 

CCEC Expresión escrita Probas 
obxectivas 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do 
seu contexto. 

Recoñece sons moi 
contrastados 

CCEC Comunicación 
audiovisual 

Probas 
obxectivas 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 
informáticas e xogos para a 
discriminación auditiva destas 
calidades. 

Distingue o interprete dunha canción 
en función da voz. 

CCE C 
CD 

TIC Diario de 
clase 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e 
femininas. 

Distingueointérprete 
dunhacanciónen 
funcióndavoz. 

CCEC  Listas de 
control 

B1.2. Manter unha actitude de 
respecto e de escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para 
o bo estudo dos sons e a 
escoita das audicións. 

Équendeestarcalado 
eatento3-4minutos 

CSC 
CCEC 

ed.cívica Escala de 
observación 

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras, así como do profesorado. 

Escoitaensilencioas outrasintervencións CSC 
CCEC 

ed.cívica Escala de 
observación 

B1.3. Coñecer obras curtas de 
distintos estilos e de diferente 
autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 
compositoras e relaciónaas coas súas 
obras. 

Coñecealgúnsautores 
dosescoitadosnas clases 

CCEC  Probasobxect ivas 

EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da 
director/ora de orquestra, instrumentista e 
público. 

Identificaospapeis dosdiferentes 
participantesnun concerto 

CCEC  Probasobxect ivas 



 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                                                CURSO PRIMEIRO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci ón 
% 

       

B1.4. Comunicar utilizando un 
vocabulario adecuado ás sensacións e 
ás impresións sentidas na audición. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 
técnicas os aspectos básicos dunha audición e os 
sentimentos que suscitou. 

É quen de expresar e representar os 
seus sentimentos con grafía non 
convencional, verbas, xestos ou 
imaxes 

CCL 
CCEC 

Comunicación 
audiovisual 

Diario de 
clase 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical 
adaptado ao seu nivel. 

Coñece e emprega elementos 
básicosda linguaxe musical 

CCL 
CCEC 

Expresión oral Lista de 
control 

B1.5. Identificar e expresar a través 
de diferentes linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra musical 
(timbre, velocidade, intensidade e 
carácter). 

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa 
elementos básicos da linguaxe musical: 
pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, 
piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama 
(liñas e espazos), clave de sol, branca e 
negra. 

Le/escribe elementos musicais e 
esquemas rítmico-melódicos básicos 

CCEC 
CAA 

 Análise 
caderno 

EMB1.5.2. Utiliza notación non 
convencional para representar elementos 
do son. 

Escribe musicogramas non 
convencionais básicos con 
axuda 

CCEC  Análise 
caderno 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas 
sinxelas para realizar actividades musicais. 

É quen de usar na PDI algunha 
aplicación musical a nivel inicial 

CD 
CCEC 

TIC Diario de 
clase 

B2.1. Coñecer e utilizar as 
posibilidades sonoras e musicais do 
corpo e doutros obxectos, 
manipulando materiais como fonte 
de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos 
escoitados. 

Reproduce e imita esquemas rítmicos 
de 4 pulsos en negras, corcheas e 
silencios de negra 

CCEC 
CMC 
CAA 

 Escalas de 
observación 

 
 
 
 

30% 

EMB2.1.2. Elabora pequenos 
instrumentos con materiais de reciclaxe. 

Constrúe instrumentos de 
percusión básicos con 
elementos cotiáns 

CSC 
CAA 

 Análise de 
producións 

B2.2. Exercitar as vocalizacións e as 
pronuncias interpretando un 
pequeno repertorio de cancións 
sinxelas e practicando a 
improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en 
grupo un pequeno repertorio de cancións 
sinxelas. 

Lembra e reproduce letras e 
melodías do repertorio traballado 

CCEC 
CSC 

 Lista de 
control, 
diarios de 
clase 

EMB2.2.2. Realiza pequenas 
improvisacións melódicas sobre 

Respecta o número de 
compases en xogos 

CCEC 
CAA 

Ed. valores Lista de 
control, 



 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                        CURSO PRIMEIRO                                                                                          
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci ón 
% 

 algunha base dada. improvisatorios de ecos   diarios de 
clase 

 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso 
da respiración. 

É quen de facer a respiración 
diafragmática 

CAA  Lista de 
control, 
escala de 
observación 

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas 
e cancións ao unísono. 

Lembra as letras das cancións e 
cántaas a ritmo 

CCEC 
CCL 
CMCC 
T 

Expresión oral Lista de 
control, 
escala de 
observación 

B2.3. Reproducir, crear e 
representar esquemas rítmicos e 
melódicos coa voz, o corpo, os 
instrumentos e patróns de 
movemento. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos 
con fórmulas rítmicas básicas. 

Produce esquemas rítmicos de 4 
pulsos en negras, corcheas e silencios 
de negra 

CCEC 
CMC C 
T 

 Lista de 
control, 
escala de 
observación 

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con 
motivos melódicos e rítmicos. 

Respecta o número de 
compases en xogos de ecos 

CAA 
CCEC 
CMC 
C T 

 Lista de 
control, 
escala de 
observación 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos 
con brancas, negras e silencio de negra. 

Produce esquemas rítmicos de 4 
pulsos en brancas, negras, 
corcheas e silencios de negra 

CAA 
CCEC 
CMC C 
T 

 Análise 
caderno 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos 
sinxelos e efectos sonoros para o 
acompañamento de recitacións, cancións e 
pezas instrumentais, con 
identificación da súa grafía. 

Realiza a parte que lle 
corresponde en ostinatos 
simples 

CCE C 
CAA 

 Lista de 
control, escala 
de observación 

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, 
obxectos e instrumentos para a sonorización 
de situacións, relatos breves e imaxes, con 
identificación da súa grafía. 

Participa na creación de 
espazos sonoros 

CCEC 
CAA 

Comunicación 
audiovisual 

Lista de 
control, escala 
de observación 



 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                            CURSO PRIMEIRO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci ón 
% 

       

B3.1. Realizar pequenas 
coreografías. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 
grupo, adecuando o movemento corporal coa 
música. 

Lembraos movementos 
coreográficoscon axuda 

CCEC 
CSC 

 Lista de 
control, 
escala de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 

30% 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 
compañeiros e coas compañeiras, amosando 
interese e respectando as normas e as 
intervencións das demais 
persoas. 

Baila sen molestar aos seus iguais CCEC 
CSC 

ed. cívica Diario de 
clase 

B3.2. Coñecer e valorar as 
posibilidades sonoras, de 
movemento e expresivas do corpo. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 
sonoros. 

Distingue e expresa ritmos 
rápidos e lentos, fortes e suaves 

CCEC  Lista de 
control, 
escala de 
observación 

EMB3.2.2. Coordinar extremidades 
superiores e inferiores nos desprazamentos 
coa música. 

Mostra unha mínima 
coordinación 

CCEC  Lista de 
control, 
escala de 
observación 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como 
instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións. 

Improvisa corporalmente ao ritmo 
da música e capta o sentido 
melódico da peza 
escoitada 

CCEC Emprendemento Lista de 
control, 
escala de 
observación 



 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                             CURSO SEGUNDO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
CC Elementos 

transversais 
Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci ón 
% 

B1.1. Explorar, escoitar e describir 
calidades e características de 
materiais, obxectos, sons e 
instrumentos presentes no 
contexto natural. 

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades 
sonoras do corpo, dos instrumentos, dos 
obxectos, dos 
animais e da voz. 

Identifica calidades do son do seu 
entorno: forte-suave, agudo-grave, 
longo-curto, 
timbre 

CCEC 
CAA 

 Listas de 
control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou 
corporalmente estas calidades: son curto, longo, 
ascendente e descendente, forte, piano, agudo e 
grave. 

Realiza ditados rítmicos e de alturas 
con certa corrección 

CCEC  Probas 
obxectivas 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os 
sons do seu contexto. 

Discrimina sons habituais da 
vida cotián 

CCEC  Probas 
obxectivas 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e 
xogos para a discriminación auditiva das 
calidades 
traballadas. 

Realiza con corrección exercicios e 
xogos musicais na PDI 

CCEC CD TIC Diario de 
clase 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas 
e infantís. 

Diferencia voces dos 
compañeiros/as 

CCEC  Listas de 
control 

B1.2. Manter unha actitude de 
respecto e de escoita 
activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para 
o bo estudo dos sons e a 
escoita das audicións. 

Permanece en silencio e cumpre as 
normas en ditados e 
audicións. 

CSC Ed. Cívica Escala de 
observación 

B1.3. Coñecer obras curtas de 
distintos estilos e de diferente 
autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas 
compositoras e relaciónaas coas súas 
obras. 

Recoñece aos autores 
traballados 

CCEC 
CAA 

 Probas 
obxectivas 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, 
director/ora de orquestra, instrumentista e 
público, así como as súas funcións, respectando e 
valorando os seus respectivos 

Diferencia aos distintos 
instrumentistas e sabe o papel que 
desempeña o director da orquestra 

CSC 
CCEC 
CAA 

 Probas 
obxectivas 



 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                             CURSO SEGUNDO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
CC Elementos 

transversais 
Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci ón 
% 

 traballos.      

B1.4. Comunicar as sensacións e as 
impresións sentidas na audición, 
utilizando un vocabulario 
adecuado. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes 
técnicas os aspectos básicos dunha audición e os 
sentimentos que 
suscitou. 

Realiza musicogramas básicos CCL 
CCEC 

Comunicación 
audiovisual 

Diario de 
clase 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical 
adaptado ao seu nivel. 

Coñece o nome de instrumentos e 
formacións 
orquestrais 

CCL 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Lista de 
control, 

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de 
comportamento básicas en concertos e outras 
representacións 
musicais. 

Mantén o silencio e unha actitude 
de respecto cara os músicos e os 
outros 
espectadores 

CSC Ed. Cívica Escalas de 
observación 

B1.5. Identificar e expresar a través 
de diferentes linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra musical 
(timbre, velocidade, intensidade ou 
carácter). 

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa 
elementos básicos da linguaxe musical: 
pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, 
piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama 
(liñas e espazos), clave de sol, branca, 
negra e parella de corcheas. 

Escribe notas, figuras e outros 
símbolos musicais traballados 

CCEC 
CAA 

 Análise 
caderno 

EMB1.5.2. Utiliza notación non 
convencional para representar 
elementos do son. 

Realiza musicogramas básicos CCEC Comunicación 
audiovisual 

Análise 
caderno 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas 
sinxelas para realizar actividades musicais. 

Realiza con corrección exercicios e 
xogos musicais na PDI 

CD CCEC TIC Listas de 
control 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún 
instrumento por 
familias instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 
instrumentos, e clasifícaos por familias. 

Distingue vento, madeira e 
percusión 

CCEC  Probas 
obxectivas 

B2.1. Coñecer e utilizar as 
posibilidades sonoras e 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos 
escoitados. 

Realiza exercicios de ecos con 
corrección 

CMCCT 
CCEC 

 Escalas de 
observación 30% 



 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                                 CURSO SEGUNDO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
CC Elementos 

transversais 
Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci ón 
% 

musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipulando distintos 
materiais como 
fonte de son. 

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos 
con materiais de reciclaxe. 

Constrúe instrumentos de 
percusión básicos con materiais de 
reciclaxe 

CSC CAA Emprendemento Análise de 
producións 

 

B2.2. Coñecer e manexar a frauta 
doce e algún instrumento de aula. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento 
melódico ou rítmico, ou acompañamento 
sinxelo, coa frauta e 
dos instrumentos da aula. 

Emprega con corrección os 
instrumentos da aula seguindo 
esquemas dados 

CCEC 
CAA 

 Lista de 
control, 
diarios de 
clase 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as 
pronuncias interpretando un pequeno 
repertorio de cancións sinxelas e 
practicando a improvisación. 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en 
grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

Participa con interese nas 
actividades de grupo 

CCEC 
CSC 

 Lista de 
control, 
diarios de 
clase 

EMB2.3.2. Realiza pequenas 
improvisacións melódicas sobre algunha 
base dada. 

Demostra creatividade facendo sinxelos 
obstinatos 

CCEC 
CAA 

Emprendemento Lista de 
control, 
escala de 
observación 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da 
respiración. 

Vivencia a respiración 
diafragmática 

CAA  Lista de 
control, 
escala de 
observación 

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e 
cancións ao unísono. 

Canta cos compañeiros lembrando 
letra, melodía e ritmo 

CCEC CAA 
CMCCT 

 Lista de 
control, 
escala de 
observación 

B2.4. Reproducir, crear e representar 
esquemas rítmicos e melódicos coa 
voz, o corpo, os instrumentos e 
patróns de movemento. 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos 
con fórmulas rítmicas básicas. 

Realiza ostinatos co corpo e cos 
instrumentos 

CCEC 
CMCCT 

 Lista de 
control, 
escala de 
observación 

EMB2.4.2. Identifica a pregunta- resposta 
con motivos melódicos e 
rítmicos. 

Diferencia as partes dunha frase 
musical 

CCEC  Análise 
caderno 

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas 
rítmico-melódicos con brancas, negras e 
silencio de negra, 
engadindo a clave de sol. 

Le e interpreta pequenos ostinatos CCEC CAA 
CMCCT 

 Lista de 
control, 
escala de 
observación 

EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e 
efectos sonoros para o acompañamento de 
recitacións, cancións e pezas instrumentais, 
con 
identificación da súa grafía. 

Crea espazos sonoros sobre a base de 
pequenos ostinatos 

CCEC 
CAA 

Comunicación 
audiovisual 

Lista de control, 
escala de 
observación 



 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                             CURSO SEGUNDO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
CC Elementos 

transversais 
Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci ón 
% 

 EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos 
e instrumentos para a sonorización de situacións, 
relatos breves e imaxes, con identificación da súa 
grafía. 

Crea espazos sonoros sobre a base de 
pequenos ostinatos 

CCEC 
CAA 

Comunicación 
audiovisual 

Lista de control, 
escala de 
observación 

 

B3.1. Realizar pequenas 
coreografías. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en 
grupo, adecuando o movemento corporal coa 
música. 

Baila en grupo respectando as normas CCEC 
CSC 

 Lista de 
control, 
escala de 
observación 

 
 
 
 
 
 

30% 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos 
compañeiros e coas compañeiras, amosando 
interese e respectando as normas e as 
intervencións das demais 
persoas. 

Baila en grupo respectando as normas CSC Ed. Cívica Diario de 
clase 

B3.2. Coñecer e valorar as 
posibilidades sonoras, de 
movemento e expresivas do corpo. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos 
sonoros. 

Responde adecuando o seu 
movemento ás variacións de ritmo 

CCEC  Lista de 
control, 
escala de 
observación 

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores 
e inferiores nos desprazamentos coa música. 

Responde adecuando o seu 
movemento ás variacións de ritmo e 
melodía 

CCEC Ed. Física Lista de 
control, 
escala de 
observación 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como 
instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións. 

Móvese coordinadamente ao ritmo da 
música 

CCEC  Lista de 
control, 
escala de 
observación 



 

 
 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                              CURSO TERCEIRO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci ón 
% 

B1.1. Utilizar a escoita musical para 
indagar nas posibilidades do son e 
coñecer exemplos de obras variadas 
da nosa e doutras culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais 
sobre o feito artístico musical. 

Comenta as súas impresións persoais 
con vocabulario axeitado 

CCL 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación, 
listas de 
control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións 
e os sentimentos que lle provoca a audición 
dunha peza 
musical. 

Comenta as súas impresións persoais 
con vocabulario axeitado 

CCL 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas 
de comportamento en 
audicións e representacións musicais. 

Mantén silencio e atención durante a 
audición dunha obra 
non moi extensa 

CSC ed. cívica Escalas de 
observación 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas 
propias de Galicia. 

Recoñece os ritmos básicos da música 
galega 

CCEC 
CAA 

 Escalas de 
observación 

B1.2. Identificar e describir as 
características de elementos musicais 
e calidades dos sons do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 
sobre elementos da linguaxe musical presentes 
nas manifestacións musicais e nos sons do 
contexto. 

Recoñece e explica elementos musicais 
en audicións e sons do entorno 

CCEC 
CMCCT 

Expresión oral e 
escrita 

Análise 
caderno 

B1.3. Analizar a organización de obras 
musicais sinxelas e describir os 
elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces, 
instrumentos e agrupacións 
instrumentais ou vocais. 

Distingue voces masculinas e 
femininas e familias de 
instrumentos 

CCEC 
CAA 

 Listas de 
control 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 
contrastes de velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras musicais. 

Resposta corporalmente e 
verbalmente a variacións rítmicas, de 
intensidade e de velocidade 

CCEC 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación, 
listas de control 



 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                             CURSO TERCEIRO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci ón 
% 

B1.4. Utilizar recursos gráficos 
durante a audición dunha peza 
musical. 

EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que 
escoita e represéntao nun musicograma ou 
nunha partitura 
sinxela. 

Elabora musicogramas básicos a partir 
unha audición 

CCEC 
CAA 

Comunicación 
audiovisual 

Análise de 
caderno 

 

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza 
musical sinxela e presenta 
graficamente a súa estrutura. 

Elabora musicogramas básicos a partir 
unha audición 

CCEC 
CAA 

Comunicación 
audiovisual 

Análise do 
caderno 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con 
linguaxe convencional ou non, os trazos 
característicos da música 
escoitada. 

Elabora musicogramas básicos a partir 
unha audición 

CCEC CAA 
CCL 

Comunicación 
audiovisual 

Análise 
caderno 

B2.1. Interpretar un repertorio básico 
de cancións e pezas instrumentais, en 
solitario ou en grupo, mediante a voz 
ou instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical. 

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe 
musical traballada para a interpretación de 
obras. 

Le con corrección pequenas 
melodías 

CCEC 
CAA 

 Análise de 
producións, 
escalas de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
30% 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical 
convencional melodías e ritmos sinxelos. 

Realiza ditados rítmicos e melódicos 
sinxelos negra- corcheas-silencio de 
negra 

CCEC CAA 
CMCCT 

 Análise de 
producións 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 
instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos con e sen acompañamento. 

Coñece a letra e o ritmo e fai unha 
entoación aceptable 

CCEC 
CSC 

 Análise de 
producións, 
Escalas de 
observación 

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos 
e amosa interese por mellorar. 

Escoita atentamente as correccións e 
tenta corrixirse e seguir as indicacións 
do mestre 

CAA Ed. Cívica Escalas de 
observación 

B2.2. Explorar estruturas 
musicais e seleccionar e 
combinar ideas musicais 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a 
partir da selección, a 
combinación e a organización dunha 

Crea unha partitura nova de cando 
menos 4 compases 

CAA 
CCEC 
CSIEE 

Emprendemento Análise de 
producións, 
análise do 



 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                              CURSO TERCEIRO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci ón 
% 

dentro de estruturas sinxelas entre 
varias dadas, co obxectivo de crear 
un produto musical propio 
individual ou grupal. 

serie de elementos dados previamente, 
coñecidos e/ou manexados. 

   caderno  

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 
traballo individual 
e colectivo. 

Mostra interese na 
interpretación colectiva 

CSC Ed. Cívica Escalas de 
observación 

B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e expresivas 
de diversos materiais, 
instrumentos e dispositivos 
electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 
dispositivos electrónicos para crear pezas 
musicais sinxelas e para a sonorización de 
imaxes e 
representacións dramáticas. 

Manexa a nivel básico algunha 
aplicación informática 

CAA CD 
CCEC 

TIC Análise de 
producións 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 
similar a un existente. 

Constrúe instrumentos de 
percusión con elementos cotiáns 

CCEC 
CAA 

 Análise de 
producións 

B3.1. Adquirir capacidades 
expresivas e creativas que ofrecen a 
expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 
instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma 
de interacción social. 

Adecúa o seu movemento ao ritmo e 
expresión da música 

CCEC 
CAA 

Emprendemento Escalas de 
observación 

 
 
 
 
 

30% 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 
coreografías que corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma sinxela binaria, 
ternaria e rondó. 

Realiza coreografías básicas 
respectando as distintas partes 

CCEC CAA 
CMCCT 

Emprendemento Escalas de 
observación 

B3.2. Interpretar un repertorio 
básico de danzas propias da cultura 
galega e doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a 
coordinación coa música cando interpreta 
danzas. 

Adecúa o seu movemento ao ritmo e 
expresión da música 

CCEC 
CSC 

 Escalas de 
observación, Lista 
de 
control 

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza 
interpretando danzas tradicionais galegas e 
doutras culturas. 

Realiza coreografías respectando as 
distintas partes 

CCEC 
CSC 

 Escalas de 
observación, Lista 
de control 



 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                              CURSO CUARTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Pondera 
ción 
% 

B1.1. Utilizar a escoita musical para 
indagar nas posibilidades do son e 
coñecer exemplos de obras 
variadas da nosa cultura e doutras 
culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais 
sobre o feito artístico musical. 

Exprésase con corrección dando a 
súa opinión e empregando un 
vocabulario 
axeitado 

CCL 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación, 
listas de 
control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as 
impresións e os sentimentos que lle provoca a 
audición dunha peza 
musical. 

Expresa os seus sentimentos diante 
do grupo 

CCL 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 

EMB1.1.3. Coñece, entende e respecta as normas 
de comportamento en 
audicións e representacións musicais. 

Escoita en silencio e atentamente as 
obras musicais 

CSC Educación cívica Escalas de 
observación 

EMB1.1.4. Identifica e valora as 
manifestacións artísticas propias de Galicia. 

Ten unha actitude respectuosa de cara 
ao patrimonio musical galego 

CCEC 
CAA 

Educación cívica Escalas de 
observación 

B1.2. Identificar e describir as 
características de elementos musicais 
e calidades dos sons do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 
sobre elementos da linguaxe musical presentes 
nas manifestacións musicais e nos sons do 
contexto. 

Recoñece e explica os elementos 
musicais do contorno ou de 
audicións 

CCL 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Análise 
caderno 

B1.3. Analizar a organización de obras 
musicais sinxelas e describir os 
elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 
instrumentos, e agrupacións 
instrumentais ou vocais. 

Distingue voces masculinas e 
femininas e familias de 
instrumentos 

CAA 
CCEC 

 Listas de 
control 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 
contrastes de velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras 
musicais. 

Reacciona e expresa cambios de ritmo 
e intensidade 

CCL 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación, 
listas de 
control 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 
compases traballados. 

Completa con figuras axeitadas 
compases incompletos 

CCEC 
CMCCT 

 Escalas de 
observación, 
Lista de 



 

 

 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                                CURSO CUARTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Pondera 
ción 
% 

     control  

B1.4. Coñecer e identificar as 
principais familias dos instrumentos, 
amosando interese por coñecer 
instrumentos doutras culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 
instrumentos. 

Identifica en audicións os distintos 
instrumentos solistas 

CAA 
CCEC 

 Escalas de 
observación, Lista 
de 
control 

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: 
vento, corda e percusión. 

Relaciona axeitadamente cada 
instrumento coa súa familia 

CAA 
CCEC 

 Escalas de 
observación, Lista 
de 
control 

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e 
preséntaa sobre a música e os instrumentos 
doutras culturas. 

Fai traballos de investigación sobre 
instrumentos musicais e os presenta en 
informes 

CCEC 
CAA 
CSIEE 
CD 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación, Lista 
de 
control 

B1.5. Utilizar recursos gráficos 
durante a audición dunha peza 
musical, así como rexistros e 
aplicacións informáticas para a 
análise e a produción musical. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que 
escoita e represéntao nun musicograma ou 
nunha partitura 
sinxela. 

Realiza musicogramas nos que se 
reflicta as distintas partes dunha obra 
musical 

CAA 
CCEC 

Comunicación 
audiovisual 

Análise de 
caderno 

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza 
musical sinxela e representa graficamente a 
súa estrutura. 

Realiza musicogramas nos que se 
reflicta as distintas partes dunha obra 
Musical 

CAA 
CCEC 

Comunicación 
audiovisual 

Análise do 
caderno 

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe 
musical convencional ou non, os trazos 
característicos da música 
escoitada. 

Realiza ditados musicais (rítmicos 
e melódicos) 

CAA 
CCEC 

 Análise 
caderno 

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para 
representar ou realizar tarefas de análise e 
produción 
musical. 

Manexa algunha aplicación 
informática para crear partituras 

CCEC TIC Escalas de 
observación, Lista 
de 
control 

B2.1. Interpretar un repertorio básico 
de cancións e pezas instrumentais, en 
solitario ou en grupo, mediante a voz 
ou 
instrumentos, utilizando a 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical 
para a interpretación de obras. 

Le partituras dadas CCEC 
CAA 

 Análise de 
producións, 
escalas de 
observación 

 

30% 
EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical 
convencional melodías e ritmos 384 

Escribe e interpreta pequenos 
esquemas rítmico-melódicos 

CCEC 
CAA 

 Análise de 
producións 



 

 

 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                                  CURSO CUARTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Pondera 
ción 
% 

linguaxe musical, así como valorar o 
traballo feito, avaliar o resultado e 
propor accións de mellora. 

sinxelos.      

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 
instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos, con e sen 
acompañamento. 

Interpreta pezas sinxelas con 
variedade de instrumentos 

CCEC CAA 
CSC 

 Análise de 
producións, 
Escalas de 
observación 

EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o 
resultado, amosando interese por mellorar. 

Amosa interese na interpretación 
musical, e corrixe as eivas que se 
sinalen. 

CAA CSC Ed. Cívica Escalas de 
observación 

B2.2. Explorar estruturas musicais e 
seleccionar e combinar ideas 
musicais dentro de estruturas 
sinxelas entre varias dadas, co 
obxectivo de crear un produto 
musical propio, 
individual ou grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir 
da selección, a combinación e a organización 
dunha serie de elementos dados previamente, 
coñecidos e manexados. 

Constrúe unha peza musical 
empregando frases traballadas 

CAA 
CCEC 

Emprendemento Análise de 
producións, 
análise do 
caderno 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no 
traballo individual 
e colectivo. 

Demostra interese na 
interpretación colectiva de 
obras 

CSC Educación cívica Escalas de 
observación 

B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e expresivas 
de diferentes materiais, 
instrumentos e dispositivos 
electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, 
dispositivos electrónicos e recursos informáticos 
para crear pezas musicais sinxelas para a 
sonorización de imaxes e representacións 
dramáticas. 

Manexa a nivel básico algunha 
aplicación informática 

CD CAA 
CSIEE 

TIC Análise de 
producións 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 
similar a un existente. 

Realiza pequenos instrumentos de 
percusión 

CCEC 
CAA 
CSIEE 

 Análise de 
producións 



 

 

 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                         CURSO CUARTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Pondera 
ción 
% 

B3.1. Adquirir capacidades 
expresivas e creativas que ofrecen a 
expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 
instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións e como forma 
de interacción social. 

Móvese no espazo da clase ao ritmo 
da música 

CCEC  Escalas de 
observación 

 
 
 
 
 
 

30% 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 
coreografías que corresponden coa forma 
interna dunha obra musical de forma sinxela 
binaria, 
ternaria e rondó. 

Realiza en grupo pequenas 
coreografías que reflexen as partes 
da mesma 

CCEC CAA 
CMCCT 

Emprendemento Escalas de 
observación 

B3.2. Interpretar un repertorio 
básico de danzas propias da cultura 
galega e doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a 
coordinación coa música cando interpreta 
danzas. 

Móvese coordinadamente na 
realización dos bailes e segue os 
ritmos da música 

CCEC 
CAA 

 Escalas de 
observación, 
Lista de 
control 

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes 
lugares e culturas, e valora a súa achega ao 
patrimonio artístico e 
cultural. 

Baila un repertorio de danzas de 
distintas procedencias, amosando 
interese pola súa 
interpretación 

CAA 
CCL 
CCEC 

Educación cívica Escalas de 
observación, 
Lista de 
control 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando 
danzas tradicionais galegas e doutras 
culturas. 

Baila as danzas propias de Galicia 
(muiñeira e xota) 

CCEC 
CSC 

Educación cívica Escalas de 
observación, 
Lista de 
control 



 

 

 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                               CURSO QUINTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Pondera 
ción 
% 

B1.1. Escoitar obras de características 
ou estilos e compositores e 
compositoras diferentes, recoñecer as 
diferenzas e/ou as relacións 
existentes, e facer unha valoración 
posterior. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais 
sobre o feito artístico musical. 

Dá a súa opinión con claridade e 
argumentando as razóns 
sobre cuestións musicais 

CCL 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións 
e os sentimentos que lle provoca a audición 
dunha peza 
musical. 

Dá a súa opinión con claridade e 
argumentando as razóns sobre 
cuestións musicais 

CCL 
CCEC 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos 
compañeiros e das compañeiras. 

Garda silencio nas 
intervencións dos compañeiros 

CSC Ed. Cívica Escalas de 
observación 

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas 
de comportamento en 
audicións e representacións musicais. 

Garda silencio e compostura nas 
audicións 

CSC Ed. Cívica Escalas de 
observación 

B1.2. Identificar e describir as 
características de elementos musicais 
e calidades dos sons do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 
sobre elementos da linguaxe musical presentes 
nas manifestacións musicais e nos sons do 
contexto. 

Recoñece e explica conceptos da 
linguaxe musical 

CCEC 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Composicións 
, Escalas de 
observación, 
rexistro 
anecdótico 

B1.3. Analizar a organización de 
obras musicais sinxelas ou 
fragmentos, e describir os elementos 
da linguaxe musical convencional que 
as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e 
agrupacións vocais e corais. 

Distingue voces masculinas e 
femininas 

CCEC CAA 
CCL 

 Escalas de 
observación, 
análise de 
caderno 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e 
contrastes de velocidade e intensidade tras a 
escoita de obras 
musicais. 

Expresa variacións de calidades do son 
en pezas musicais 

CCEC CAA 
CCL 

Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 
compases traballados. 

Recoñece os compases 
incompletos 

CCEC 
CMCCT 

 Escalas de 
observación, 
análise 
caderno 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza 
correctamente os elementos da 
linguaxe musical traballados. 

Escribe con corrección unha canción CCEC  Probas 
obxectivas, 
diario de clase 

B1.4. Procurar e seleccionar 
información co fin de planificar e 
organizar visitas culturais e a 
asistencia a 
espectáculos, festas, accións 

EMB1.4.1. Procura e selecciona a información 
de xeito autónomo e con 
sentido crítico. 

Procura información e a 
contrasta 

CAA CD 
CSIEE 

Emprendemento Diario de 
clase 

EMB1.4.2. Planifica o traballo 
respectando as ideas e as3c8o7ntribucións 

Organiza o traballo realizando 
esquemas previos e escoitando 

CAA 
CSIEE 

Emprendemento 
, ed. cívica 

Escalas de 
observación 



 

 

 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                                  CURSO QUINTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Pondera 
ción 
% 

na rúa, festivais e concertos, así como 
intercambiar esa información co fin 
de contribuír á formación e á 
satisfacción persoal e colectiva, e 
encher o tempo 
de lecer. 

das demais persoas. ideas dos demais CSC    

EMB1.4.3. Expón a información de maneira 
clara, limpa e ordenada, en varios soportes. 

Expón as súas ideas con claridade 
e orde 

CSIEE CCL 
CD 

Exp. oral e 
escrita 

Análise cadernos, 
diario de clase 

B1.5. Coñecer e identificar as 
principais familias dos instrumentos, 
e identificar as principais 
características de instrumentos 
doutras culturas. 

EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 
instrumentos. 

Recoñece os instrumentos máis 
usuais 

CCEC 
CAA 

 Escalas de 
observación 

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo 
á súa forma de producir o son (aerófonos, 
cordófonos, membranófonos, idiófonos e 
electrófonos). 

Clasifica os instrumentos por familias CCEC CAA 
CCL 

 Escalas de 
observación, 
análise cadernos, 
composición 

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e 
preséntaa sobre a música e 
os instrumentos doutras culturas. 

Recolle información sobre outras 
culturas musicais 

CCEC 
CAA 

Emprendemento Análise 
producións 

B1.6. Utilizar recursos gráficos 
durante a audición dunha peza 
musical. 

EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que 
escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 
partitura 
sinxela. 

Realiza musicogramas 
axeitadamente 

CCEC 
CAA 

Comunicación 
audiovisual 

Análise 
cadernos 

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza 
musical sinxela, e representa 
graficamente a súa estrutura. 

Realiza musicogramas 
axeitadamente 

CCEC 
CMCCT 
CAA 

Comunicación 
audiovisual 

Análise 
producións 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con 
linguaxe convencional ou non, os trazos 
característicos da música 
escoitada. 

Realiza musicogramas 
axeitadamente 

CCEC 
CAA 

Comunicación 
audiovisual 

Análise 
cadernos 

B1.7. Buscar, seleccionar e organizar 
informacións sobre manifestacións 
artísticas do patrimonio cultural 
propio e doutras culturas, de 
acontecementos, creadores e 
profesionais en relación coas artes 
plásticas e a música. 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas 
propias de Galicia. 

Recoñece as formas máis 
características da música galega 

CCEC  Escalas de 
observación, 
diario de clase 

EMB1.7.2. Expón a información recollida de 
xeito ordenado, e achega evidencias do traballo 
realizado. 

Expón as súas ideas con claridade 
e orde 

CCL CD Expresión oral e 
escrita 

Análise 
producións e 
caderno, escalas 
de observación 



 

 

 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                               CURSO QUINTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Pondera 
ción 
% 

B2.1 Interpretar un repertorio básico 
de acompañamentos, cancións e 
pezas instrumentais, en solitario ou 
en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe 
musical, valorar o traballo feito, 
avaliar o resultado e propor accións 
de mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical 
tratada para a interpretación de obras. 

Le partituras de cantigas 
traballadas na clase 

CCEC 
CAA 

 Análise de 
producións, 
escalas de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical 
convencional melodías e ritmos. 

Realiza ditados con certa 
corrección 

CCEC 
CAA 

 Análise do 
caderno 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 
instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos, con e sen 
acompañamento 

Participa activamente na 
interpretación vocal e 
instrumental 

CCEC 
CAA 

 Escalas de 
observación 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación 
amosando interese e esforzo por mellorar 

Expón a súa opinión sobre as 
interpretacións e atende ás indicacións 
para a súa mellora 

CAA Ed. Valores Escalas de 
observación 

B2.2. Participar en producións 
musicais sinxelas de xeito desinhibido 
e pracenteiro, amosando confianza 
nas propias posibilidades e nas das 
demais persoas, mostrando 
actitudes de respecto e 
colaboración. 

EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías 
convencionais e non convencionais os sons 
dunha obra musical sinxela, creada, 
individualmente ou en grupos no 
contexto da aula. 

Escribe cancións creadas 
colectivamente na aula 

CCEC 
CAA 

 Análise do 
caderno, escalas 
de observación 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir 
da selección, a combinación e a organización 
dunha serie de elementos dados previamente, 
coñecidos ou manexados. 

Escribe cancións creadas 
colectivamente na aula 

CCEC 
CAA 

 Análise de 
caderno, 
escalas de 
observació 
n 

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no 
traballo individual e colectivo. 

Mantén a atención durante toda a 
interpretación 

CSC Ed. Cívica Escalas de 
observación 
, rexistro 
anecdótico 

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos Participa nas CCEC  Análise de 



 

 

 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                                  CURSO QUINTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Pondera 
ción 
% 

 sinxelos de cancións e melodías 
relacionadas coa propia cultura. 

orquestracións de pezas 
populares galegas 

CAA  producións, 
escalas de 
observación 

 

B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e expresivas 
de diferentes materiais, 
instrumentos e dispositivos 
electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 
dispositivos electrónicos e informáticos para 
crear 
acompañamentos. 

Emprega aplicacións informáticas a 
nivel medio 

CCEC CD 
CAA 

TIC Escalas de 
observación 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 
similar a un existente. 

Realiza instrumentos cunha 
sonoridade aceptable 

CCEC 
CAA 

Emprendemento Análise de 
producións 

B3.1. Empregar as posibilidades 
expresivas do propio corpo en 
coordinación coas demais persoas, 
para realizar representacións musicais 
colectivas de xeito lúdico. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 
instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma 
de interacción social. 

Participa nos bailes con 
corrección 

CCEC 
CSC 

 Escalas de 
observación, 
listas de 
control 

 
 
 
 
 

30% 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 
coreografías que corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma sinxela binaria, 
ternaria e rondó. 

Propón pequenas coreografías que 
representen as partes da peza musical 

CCEC CAA 
CMCCT 

Emprendemento Análise de 
produción s, 
escalas de 
observació 
n 

B3.2. Interpretar un repertorio 
básico de danzas propias da cultura 
galega e doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a 
coordinación coa música cando 
interpreta danzas. 

Ten unha actitude positiva nas danzas CCEC 
CSC 

 Composicións 
, escalas de 
observación 

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de 
diferentes lugares e culturas, e valora a súa 
achega ao patrimonio 
artístico e cultural. 

Coñece o lugar de orixe das danzas 
realizadas e valóraas 

CCEC 
CSC 

Ed. Valores Escalas de 
observación 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando 
danzas tradicionais 390 

Participa con corrección en bailes 
galegos 

CSIEE 
CAA 

 Escalas de 
observación 



 

 

 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                            CURSO QUINTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Pondera 
ción 
% 

 galegas e doutras culturas.  CMCCT    

B3.3. Improvisar en grupo danzas e 
movementos rítmicos sobre temas 
fixados con anterioridade ou con 
sons extraídos do contexto, 
expresando sentimentos e 
sensacións, e explicar con claridade 
as decisións tomadas ao longo do 
proceso de creación, as dificultades 
atopadas e as solucións adoptadas. 

EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo 
coa estrutura musical dada. 

Realizan propostas coreográficas 
adaptadas á peza concreta 

CCEC 
CSC 

Emprendemento Escalas de 
observación, 
listas de 
control 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación 
e con respecto cara ás demais persoas. 

Cumpre as normas básicas do baile CSC Ed. Cívica Escalas de 
observación 
, rexistro 
anecdótico 

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as 
informacións recollidas ao longo do proceso 
de creación. 

Expresa as súas propostas de mellora 
razoadamente 

CCL Expresión oral e 
escrita 

Escalas de 
observación 

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto 
final, e fai unha avaliación crítica do resultado. 

Expresa as súas propostas de mellora 
razoadamente e trata 
de correxir o necesario 

CAA  Escalas de 
observación 



 

 

 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                             CURSO SEXTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
CC Elementos 

transversais 
Instrumentos de 

avaliación 

Ponderaci ón 
% 

B1.1. Utilizar a escoita musical 
para indagar nas posibilidades 
do son, de maneira que sirvan 
como marco de referencia para 
creacións propias. 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as 
calidades dos sons do contexto natural e social, 
utilizando un vocabulario preciso. 

Expresa as súas impresións de xeito 
claro 

CCEC CCL 
CAA 

Expresión oral Listas de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

B1.2. Analizar a organización de 
obras musicais sinxelas e describir os 
elementos que as compoñen. 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, 
instrumentos, variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade, tras a escoita de obras 
musicais, con capacidade para emitir unha 
valoración 
destas. 

Identifica os instrumentos solistas 
dunha peza musical 

CCEC CAA 
CCL 

Ed. Cívica, 
expresión oral 

Probas escritas 

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras 
musicais de diferentes características, e 
utilízaas como marco de referencia para as 
creacións propias. 

Amosa interese polas probas 
musicais da propia cultura e doutras 

CSIEE 
CAA 
CCEC 

Ed. Cívica Listas de 
observación 

B1.3. Coñecer exemplos de obras 
variadas da nosa e doutras culturas, 
para valorar o patrimonio musical, 
valorando a importancia do seu 
mantemento e da súa difusión, e do 
respecto co que deben afrontar as 
audicións e as representacións. 

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as 
normas de comportamento en 
audicións e representacións musicais. 

Escoita en silencio e con 
aproveitamento as audicións 

CSC 
CCEC 

Educación cívica Listas de 
observación 

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o 
contido das normas que regulan a propiedade 
intelectual canto á reprodución e a copia de 
obras musicais. 

Mostra interese polos dereitos dos 
autores 

CSC 
CCEC 

Educación cívica Listas de 
observación 



 

 

 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                                   CURSO SEXTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
CC Elementos 

transversais 
Instrumentos de 

avaliación 

Ponderaci ón 
% 

B2.1. Entender a voz como 
instrumento e recurso expresivo, 
partindo da canción e das súas 
posibilidades para interpretar, 
crear e 
improvisar. 

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da 
voz a través de audicións diversas, e recréaas. 

Expresa oralmente con 
vocabulario axeitado as calidades 
da voz 

CCEC CAA 
CCL 

Expresión oral Listas de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

B2.2. Interpretar composicións 
sinxelas que conteñan 
procedementos musicais de 
repetición, variación e contraste, en 
solitario ou en grupo, mediante a voz 
ou instrumentos, utilizando a linguaxe 
musical, asumindo a responsabilidade 
na interpretación en grupo e 
respectando tanto as achegas das 
demais persoas como a persoa que 
asuma a dirección. 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos 
acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da 
voz, e 
agrupacións vocais e instrumentais. 

Clasifica axeitadamente os 
instrumentos nas súas familias 

CCEC 
CAA 

Expresión oral e 
escrita 

Análise de 
materiais 

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical 
para a interpretación de obras. 

Interpreta partituras adecuadas 
á súa idade 

CCEC Educación cívica Análise de 
producións 

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical 
convencional melodías e ritmos 
sinxelos. 

Realiza ditados con corrección CCEC Expresión oral e 
escrita 

Listas de 
observación 

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e 
instrumentais de diferentes épocas, estilos e 
culturas para distintos agrupamentos, con e 
sen 
acompañamento 

Mostra interese na mellora das súas 
interpretacións 

CAA 
CCEC 

Ed. Cívica Listas de 
observación 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de 
distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa 
achega ao enriquecemento persoal, social e 
cultural. 

Valora as distintas culturas e mostra 
interese na súa interpretación 

CAA 
CCEC 

Ed. Cívica Listas de 
observación 

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das 
demais persoas e responsabilidade no traballo 
individual 
e colectivo. 

Atende ás indicacións do mestre CSC Ed. Cívica Listas de 
observación 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, 
recoñece erros e amosa interese por traballar para 
corrixilos. 

Atende ás indicacións do mestre e 
trata de facer as melloras 
pertinentes 

CAA Ed. Cívica Listas de 
observación 

B2.3. Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e 

EMB2.3.1. Procura información 
bibliográfica, en medios de 

Elabora informes usando 
distintas fontes, e preséntaos 

CCEC 
CAA CD 

TIC Análise de 
producións 



 

 

 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                              CURSO SEXTO 
 

Criterios avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Grao de consecución 
CC Elementos 

transversais 
Instrumentos de 

avaliación 

Ponderaci ón 
% 

expresivas de diferentes 
materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

comunicación e en internet sobre 
instrumentos, compositores/as, 
intérpretes e eventos musicais. 

ordenados     

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de 
xeito claro, ordenado e 
limpo en varios soportes. 

Elabora informes usando distintas 
fontes, e preséntaos 
ordenados 

CAA CD 
CCL 

Expresión 
escrita, TIC 

Análise de 
producións 

EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e 
recursos informáticos para crear pezas 
musicais e para a sonorización de imaxes e 
representacións dramáticas. 

Emprega algunha aplicación 
informática a nivel básico 

CD CCEC TIC Análise de 
producións 

B3.1. Adquirir capacidades 
expresivas e creativas que ofrecen a 
expresión corporal e a danza, valorar 
a súa achega ao patrimonio, e gozar 
coa súa interpretación como unha 
forma de interacción social. 

EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento 
para a expresión de sentimentos e emocións, e 
como forma 
de interacción social. 

Mostra interese na danza, e baila 
buscando a correcta interpretación 

CAA 
CCEC 

Ed. Cívica Listas de 
observación 

 
 
 
 

30% 

EMB3.1.2. Controla a postura e a 
coordinación coa música cando 
interpreta danzas. 

Móvese coordinadamente CCEC  Listas de 
observación 

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e 
lugares, e valora a súa achega 
ao patrimonio artístico e cultural. 

Memoriza os movementos coreográficos CCEC  Listas de 
observación 

EMB3.1.4. Reproduce e goza interpretando 
danzas tradicionais españolas, e entende a 
importancia da 
súa continuidade e o traslado ás 

Memoriza os movementos coreográficos CSC 
CCEC 

 Listas de 
observación 



 

 

 
 
 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL :                                                                                                                                                                                     CURSO SEXTO 

 
Criterios avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 
Grao de consecución 

CC Elementos 
transversais 

Instrumentos de 
avaliación 

Ponderaci 
ón 
% 

 xeracións futuras.      

EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que 
corresponden coa forma interna dunha obra 
musical e supón 
unha orde espacial e temporal. 

Memoriza os movementos coreográficos CAA 
CCEC 

 Análise de 
producións 

EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece 
os erros e amosa interese por 
mellorar o produto. 

Mostra interese na mellora das 
danzas interpretadas 

CAA Ed. Cívica Listas de 
observación 

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa 
nel de xeito pracenteiro, amosando confianza nas 
propias 
posibilidades e nas das demais persoas. 

Mostra interese na mellora das 
danzas interpretadas 

CAA 
CSC 

Ed. Cívica Listas de 
observación 

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais 
persoas e colaboración con 
elas. 

Mostra interese na mellora das 
danzas interpretadas 

CSC Ed. Cívica Listas de 
observación 



LINGUA ESTRANXEIRA 

1º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade (contos breves e 
moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo 
lento, con claridade e de viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 
percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que axude á comprensión. 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal moi básica 
(nome, idade, gustos …), sinxelas, así como instrucións e peticións elementais 
relativas ao comportamento na aula. 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto apoiándose en elementos 
paraverbais moi evidentes e en situacións de comunicación moi familiares. 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos. 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata, de lugares e 
obxectos achegando información moi fundamental: idade, nome, gustos, usando 
expresións e frases moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos. 

B2.2. Participar de maneira simple e comprensible en conversas que requiran un 
intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata ou sobre 
temas moi familiares, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa moi clara e poida 
provocar malos entendidos. 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos 
moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos que o tema tratado e o tipo de texto 
resulten moi familiares, e conteñan apoio visual moi redundante en soporte papel 
ou dixital. 

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipótese para a comprensión do sentido xeral e 
a identificación da información esencial do texto. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas elementais relacionados coas convencións ortográficas máis básicas 
que expresan pausas e exclamacións. 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente traballados 
oralmente, amosando unha entoación e pronuncia adecuadas. 



 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, compostos de frases 
simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas máis 
elementais e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de textos escritos 
moi sinxelos e elementais. 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección palabras e frases curtas que utiliza normalmente ao falar, pero 
non necesariamente cunha ortografía totalmente normalizadas. 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTECULTURAL 

B5.1. o seu uso comunicativo. 

B5.2. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 

B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa contorna máis inmediata e 
na situación de comunicación propia da aula. 

B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño, cantidade, 
posesión, número calidades físicas, forma e cor. 

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos 

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo. 

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e frecuentes 
para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 

B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. ex. enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores elementais como e, ou). 

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e 
de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado. 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos comunicativos 
sinxelos. 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi elemental de léxico de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos 
relacionados coas súas experiencias, necesidades e intereses. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 

- Ordenar as secuencias dun conto e memoriza as rimas e cancións traballadas na 

clase cunha pronuncia ben axeitada. 
- Comprende o vocabulario básico traballado na aula e asóciao coas ilustracións que 

se lle presentan. 



- Comprende preguntas sobre si mesmo e sobre os compañeiros propostas oralmente 

pola docente. 
- Segue instrucións orais sinxelas propostas pola docente e comprende peticións 

relacionadas coa vida escolar ( abrir portas, repartir libros, etc.) 
- Preséntase dicindo o seu nome e idade. 

- É capaz de preguntar e responder información moi elemental sobre si mesmo. 
- Escoita atentamente as mensaxes dadas na aula. 
- Reproduce algún texto sinxelo traballado na aula. 

- Identifica algunhas palabras relacionadas cos temas traballados. 
- Identifica a idea principal dun texto moi sinxelo con apoio visual. 

- Realiza algunha hipótese sobre un tema con apoio de ilustracións. 
- Le textos breves en voz alta cunha entoación axeitada. 
- Coñece algún vocabulario referente a súa imaxe. 

- Completa con palabras dadas un texto sinxelo. 

- Completa frases moi sinxelas con coherencia. 

- Recoñece algún aspecto básico dos países de lingua estranxeira. 
- Utiliza algunha fórmula básica de relación social. 

- Amosa interese por coñecer algún aspecto dos países onde se fala esta lingua. 
- Utiliza adecuadamente os saúdos e despedidas. 
- Realiza preguntas sinxelas aos seus compañeiros. 

- Identifica estados de ánimo básicos apoiándoos se fose necesario con xestos ou 
mímica. 

- Recoñece algunha expresión para pedir permiso. 
- Repite oralmente algunha estrutura moi básica imitando un modelo. 
- Entende algunha pregunta e resposta moi sinxela dentro dun contexto familiar. 

- Retén algunha rutina lingüística proposta polo docente. 

- Utiliza o vocabulario básico de forma axeitada. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

O profesor valorará o grao de consecución dos obxectivos previstos aplicando a 
metodoloxía, tendo en conta a adquisición das competencias, os criterios de avaliación 
e utilizando os distintos instrumentos de avaliación. 

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas 
actividades e tarefas realizadas por parte do alumnado. 

 

 Teranse en conta os seguintes: 

 Probas orais e escritas. Dentro da cualificación global de cada área queremos 
darlle peso ao rendemento específico demostrado polo alumnado e ao 
rendemento evidenciado a través das diferentes probas, tanto orais como 
escritas, realizadas para comprobar o nivel de coñecementos adquiridos e a 
capacidade xeneralización das aprendizaxes. 



 Cadernos de aula e traballos individuais e colectivos. Diariamente realizaranse 
tarefas individuais e grupais relacionadas con cada área que deberán realizar 
mantendo uns parámetros mínimos de dedicación, esforzó e rigor. 

 Interese, actitude e comportamento. Partimos de que unha actitude positiva 
cara a aprendizaxe favorece a adquisición de coñecementos. En consecuencia 
terase en conta o interese cara ás diferentes áreas, a actitude manifestada e o 
respecto amosado cara aos distintos elementos (persoais, materiais e normas) 
que configuran as programacións. 

Os criterios de cualificación son: 

 

Comprensión de conceptos e grado de 
adquisición das competencias básicas a 
través de probas orais e escritas. 

50% 

Caderno de actividades e traballos 
realizados. 

40% 

Hábitos e traballo de aula respectando 
as normas, aos compañeiros e os 
materiais. 

10% 

A nota da Avaliación Ordinaria/Final obterase calculando a nota media entre as 

cualificacións das tres avaliacións do curso. 

 



LINGUA ESTRANXEIRA 

2º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade (contos breves e 
sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas moi evidentes) emitidos con ritmo 
discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por medios técnicos que non 
distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que axude 
á comprensión. 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal básica 
(nome, idade, gustos…), instrucións elementais e peticións relativas ao 
comportamento na aula. 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto apoiándose en elementos 
paraverbais evidentes e en situacións de comunicación familiares. 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos. 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna inmediata, de lugares e 
obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando expresións e 
frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con 
conectores básicos (and/or). 

B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda 
que en ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 
lingüísticas. 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de uso 
diario. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos 
simples e breves relacionados con temas familiares e de interese para o alumnado, 
que contan con apoio visual. 

B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a e as ideas principais do texto. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas relacionados coas convencións ortográficas básicas que 
expresan pausas, exclamacións e interrogacións. 



B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente traballados 
oralmente, amosando una entoación e pronuncia adecuadas. 

 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os 
principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de textos 
escritos. 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección palabras curtas que utiliza normalmente ao falar, pero non 
necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada. 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e significativos e aplicar os 
coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión adecuada do texto. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades individuais 
ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna máis inmediata e na 
situación de comunicación propia da aula. 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño, cantidade, 
posesión, número calidades físicas, forma e cor. 

B5.6. Comprender e expresar a posesión. 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e frecuentes 
para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e 
de modelos de oracións e frases dentro un repertorio memorizado. 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos comunicativos 
sinxelos. 

B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas experiencias, 
necesidades e intereses. 

B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación. 



B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 

- Ordenar as secuencias dun conto e memoriza as rimas e cancións traballadas na 

clase cunha pronuncia ben axeitada. 
- Comprende o vocabulario básico traballado na aula e asóciao coas ilustracións que 

se lle presentan. 

- Responde a preguntas sinxelas sobre si mesmo. 
- Segue instrucións orais sinxelas propostas pola docente e comprende peticións 

relacionadas coa vida escolar. 
- Preséntase dicindo o seu nome, idade e algunha das súas preferncias. 

- Pregunta e responde para obter información elemental sobre os compañeiros/as e 

sobre si mesmo. 
- Escoita atentamente as mensaxes dadas na aula. 

- Reproduce algúns textos sinxelos traballados na aula. 

- Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

- Identifica algunhas palabras relacionadas cos temas traballados. 

- Identifica a idea principal e os personaxes dunha historia sinxela con apoio visual. 

- Realiza algunha hipótese sobre un tema con apoio de ilustracións. 

- Le textos breves en voz alta cunha entoación axeitada. 
- Coñece algún vocabulario referente a súa imaxe. 

- Completa con palabras dadas un texto sinxelo. 
- Completa frases moi sinxelas con algo de coherencia. 
- Completa unha táboa cos seus datos persoais básicos e respostas sobre si mesmo: 

nome, idade, o que lle gusta, o que leva posto, previamente traballadas oralmente.  
- Recoñece algún aspecto básico  dos países de lingua estranxeira. 

- Utiliza con corrección os saúdos, despedidas, algunha fórmula de cortesía no 

contexto adecuado. 

- Asocia palabras con imaxes e menciona algunha delas. 
- Usa a posesión referida a si mesmo. 
- Identifica o que lle gusta. 

- Repite algunha estrutura moi básica imitando un modelo. 
- Entende e responde algunhas preguntas moi sinxelas sobre algún debuxo dado ou 

debuxado por un neno/a. 
- Utiliza algunhas das rutinas básicas usadas nas interaccións de aula, usando 

mímica ou xestos se é necesario. 

- Participa nos xogos usando algunhas das instrucións empregadas para o seu 

desenvolvemento. 

- Comprende estados de ánimo básicos, utilizando se é necesario xestos ou mímica. 
- Usa o vocabulario básico necesario nas interaccións de aula dunha maneira 

axeitada. 
- Intenta comunicarse de maneira moi básica na lingua estranxeira. 

 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

O profesor valorará o grao de consecución dos obxectivos previstos aplicando a 
metodoloxía, tendo en conta a adquisición das competencias, os criterios de avaliación 
e utilizando os distintos instrumentos de avaliación. 

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas 
actividades e tarefas realizadas por parte do alumnado. 

Teranse en conta os seguintes: 

 Probas orais e escritas. Dentro da cualificación global de cada área queremos 
darlle peso ao rendemento específico demostrado polo alumnado e ao 
rendemento evidenciado a través das diferentes probas, tanto orais como 
escritas, realizadas para comprobar o nivel de coñecementos adquiridos e a 
capacidade xeneralización das aprendizaxes. 

 Cadernos de aula e traballos individuais e colectivos. Diariamente realizaranse 
tarefas individuais e grupais relacionadas con cada área que deberán realizar 
mantendo uns parámetros mínimos de dedicación, esforzo e rigor. 

 Interese, actitude e comportamento. Partimos de que unha actitude positiva 
cara a aprendizaxe favorece a adquisición de coñecementos. En consecuencia 
terase en conta o interese cara ás diferentes áreas, a actitude manifestada e o 
respecto amosado cara aos distintos elementos (persoais, materiais e normas) 
que configuran as programacións. 

 

Os criterios de cualificación son: 

 

Comprensión de conceptos e grado de 
adquisición das competencias básicas a 
través de probas orais e escritas. 

50% 

Caderno de actividades e traballos 
realizados. 

40% 

Hábitos e traballo de aula respectando 
as normas, aos compañeiros e os 
materiais. 

10% 

A nota da Avaliación Ordinaria/Final obterase calculando a nota media entre as 

cualificacións das tres avaliacións do curso. 



LINGUA ESTRANXEIRA 

3º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os deportes, os animais, as 
comidas preferidas), conectados cos propios intereses e coas propias experiencias e 
articulados con claridade e lentamente transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos que non distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente. 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, e a información mais relevante do texto. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos diferentes 
contextos comunicativos de forma significativa. 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de obxectos, así 
como de expresar os seus gustos e intereses, usando expresións e frases sinxelas e de 
uso moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or). 

B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que requiran un 
intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas 
moi familiares, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar 
confusións lingüísticas. 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de uso 
diario. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos 
escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e de interese para o 
alumnado e conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións, interrogacións e 
interrogacións. 



B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos de frases simples 
illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións 
ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha ortografía 
aceptable. 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar actividades 
predeseñadas polo persoal docente. 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTECULTURAL 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e aplicar 
progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión 
adecuada do texto. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades individuais 
ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna máis inmediata e na 
situación de comunicación propia da aula. 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, posesión, número 
calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e frecuentes 
para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. 



B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de dentro un repertorio 
memorizado. 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos comunicativos 
sinxelos. 

B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas experiencias. 

B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os seus expoñentes 
máis habituais. 

MÍNIMOS ESIXIBLES:  

- Comprende o sentido xeral en interaccións verbais simples. 

- Comprende presentacións breves apoiadas con imaxes e ilustracións. 

- Segue as instrucións básicas utilizadas na clase. 

- Participa en conversas breves sobre temas familiares. 

- Respecta a participación dos seus compañeiros/as nas interaccións orais. 

- Preséntase a si mesmo e aos seus compañeiros/as cunha pronuncia e entoación 

comprensibles. 

- Amosa unha actitude de escoita atenta. 

- Amosa respecto polas achegas dos seus compañeiros/as. 

- Completa frases con palabras do léxico traballado oralmente. 

- Identifica a idea principal dunha historia sinxela con apoio visual. 

- Gústalle a lectura ao seu nivel na lingua estranxeira. 

- Utiliza como mínimo unha estratexia de comprensión lectora. 

- Le de forma guiada algún conto moi sinxelo. 

- Utiliza oralmente algunhas das expresións vistas nos textos escritos. 

- Copia frases curtas e sinxelas. 

- Ordena as frases dunha conversa imitando un modelo dado. 

- Completa un formulario no que teña que poñer datos persoais básicos ou dalgún 

compañeiro. 

- Escribe respostas sinxelas sobre temas traballados con anterioridade de forma 

oral. 

- Completa un texto breve co léxico relacionado co tema. 

- Escribe algunhas frases sobre si mesmo. 

- Presenta os seus traballos de forma coidada, ordenada, e cunha caligrafía 

axeitada para  a súa idade. 

- Sabe responder a preguntas sobre si mesmo. 

- Usa as rutinas básicas de saúdos e despedidas. 

- Asocia palabras con imaxes. 

- Utiliza algunha preposición para indicar onde está algún obxecto. 

- Expresa de xeito elemental algún desexo. 

- Constrúe frases sinxelas, dado un modelo. 



- Entende preguntas sinxelas. 

- Utiliza rutinas básicas nas interaccións da clase. 

- Participa en xogos e dramatizacións. 

- Completa con palabras previamente traballadas e lidas, un texto. 

- Coopera en intercambios lingüísticos con respostas verbais ou non verbais. 

- Dáse conta que existen outras linguas na súa contorna e amosa interese por 

outras culturas. 

- Respecta outras maneiras de pensar. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

O/profesor valorará o grao de consecución dos obxectivos previstos aplicando a 
metodoloxía, tendo en conta a adquisición das competencias, os criterios de avaliación 
e utilizando os distintos instrumentos de avaliación. 

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas 
actividades e tarefas realizadas por parte do alumnado. 

Teranse en conta os seguintes: 

 Probas orais e escritas. Dentro da cualificación global de cada área queremos 
darlle peso ao rendemento específico demostrado polo alumnado e ao 
rendemento evidenciado a través das diferentes probas, tanto orais como 
escritas, realizadas para comprobar o nivel de coñecementos adquiridos e a 
capacidade xeneralización das aprendizaxes. 

 Cadernos de aula e traballos individuais e colectivos. Diariamente realizaranse 
tarefas individuais e grupais relacionadas con cada área que deberán realizar 
mantendo uns parámetros mínimos de dedicación, esforzo e rigor. 

 Interese, actitude e comportamento. Partimos de que unha actitude positiva 
cara a aprendizaxe favorece a adquisición de coñecementos. En consecuencia 
terase en conta o interese cara ás diferentes áreas, a actitude manifestada e o 
respecto amosado cara aos distintos elementos (persoais, materiais e normas) 
que configuran as programacións. 

Os criterios de cualificación son: 

 

Comprensión de conceptos e grado de 
adquisición das competencias básicas a 
través de probas orais e escritas. 

50% 

Caderno de actividades e traballos 
realizados. 

40% 



Hábitos e traballo de aula respectando 
as normas, aos compañeiros e os 
materiais. 

10% 

 

A nota da Avaliación Ordinaria/Final obterase calculando a nota media entre as 

cualificacións das tres avaliacións do curso. 

 



LINGUA ESTRANXEIRA 

4º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos orais moi 
breves con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso cotiá con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos presentes nas situacións comunicativas e 
conectados cos propios intereses e coas propias experiencias, articulados con claridade 
e lentamente, transmitidos de viva voz ou por a través de recursos multimedia que 
non distorsionen a mensaxe. 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, e a información mais importante do texto. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos diferentes 

contextos comunicativos de forma significativa. 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: 

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación sobre 
temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, usando expresións e 
frases coñecidas e de uso frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores 
básicos (and/or/then). 

B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais de 
comunicación que requiran un intercambio directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha pronuncia axeitada e 
empregando as convencións propias do proceso comunicativo. 

B2.3. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de uso 

diario. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis importantes en 
textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e de interese 
para o alumnado, e conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e interrogacións. 



BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

B4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, nun rexistro 
neutro, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os principais 
signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de 
textos escritos. 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha ortografía 
aceptable. 

B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL: 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha 
comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou simuladas 
en contextos dirixidos. 

B5.4. Obter e dar información persoal, sobre o seu contorno máis inmediato en 
situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

B5.5. Expresar nocións básicas relativas a rutinas, tempo, vestimenta e prezo. 

B5.6. Expresar e identificar localización de persoas, de obxectos e de lugares. 

B5.7. Solicitar e comprender o permiso, o acordo, a información, a preferencia, a 
axuda ou o desexo, a capacidade entre outras. 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as funcións 
comunicativas propias do seu nivel. 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar frases 
sinxelas con conectores básicos como and, or, then). 

B5.11. Mostrar un control sobre un conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado. 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

B5.13. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións 
audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…). 

B5.14. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas experiencias, 

intereses e próximos á súa idade. 



        MÍNIMO ESIXIBLE: 

- Comprende o sentido global e a información máis importante  de textos orais, con 
estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá, que conten con apoio visual. 

- Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e elementais, 
previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da 
súa contorna.  

- Reproduce de xeito aceptablemente comprensible textos orais sinxelos e breves 
(chants, cancións, dramatizacións...). 

- Comprende algunhas frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral e a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de 
apoio visual.  

- Iníciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de comprensión lectora.  
- Escribe frases e textos sinxelos, seguindo un modelo dado e sobre temas traballados 

previamente de forma oral. 
- Utiliza de xeito guiado as TIC para, por exemplo, completar un formulario en liña cos 

seus datos persoais e para  producir textos escritos significativos, seguindo o modelo 
traballado, manexo da aula virtual. 

- Amosa interese por utilizar a lingua estranxeira escrita de forma o máis correcta 
posible e presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza. 

- Identifica algúns aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festividades...). 

- Distingue e expresa, de forma oral e escrita, o léxico básico sobre: tramos horarios, 
rutinas, prezos, vestimentas. E fai algunhas preguntas e respostas sobre a localización, 
o permiso, o acordo, a preferencia, o desexo ou a capacidade. 

- Memoriza algunhas rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais. 

 

         PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

Traballo diario Probas obxectivas (escritas)  

% 30  % 50 

Expresión oral (speaking) 

% 20  

 

 



PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

En cada trimestre avaliarase cun 30% o traballo diario na clase reflexado en: caderno, 

libro de actividades, folla de seguimento, uso de grammar and writing diary, uso das 

TICs (aula virtual no caso de ensino non presencial), traballo en murais… 

Outro 50% corresponde as probas obxectivas escritas de listening, reading e writing 

(un test en cada unidad) (proba ou traballo de produción propia do alumnado a través 

da aula virtual no caso de ensino non presencial) 

O 20% restante corresponde á expresión oral ou speaking, que se avalía coa 

observación diaria nas follas de seguimento. ( no caso de ensino non presencial 

poderanse pedir traballos orais para comprobar tanto o nivel de produción oral e da 

pronuncia do alumnado a través da aula virtual). 

A nota da Avaliación Ordinaria/Final obterase calculando a nota media entre as 

cualificacións das tres avaliacións do curso. 



LINGUA ESTRANXEIRA  

5º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos orais moi 
breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso moi frecuente e 
conectados cos propios intereses e coas propias experiencias do alumnado, articulados 
con claridade e transmitidos de viva voz ou por soportes multimedia que non 
distorsionen a mensaxe. 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral e a información mais importante do texto. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos nos 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación sobre 
temas dos seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, usando expresións e 
frases feitas de uso frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores 
básicos (and/or/then/but). 

B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais de 
comunicación que requiran un intercambio directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha pronuncia axeitada e 
empregando as convencións propias do proceso comunicativo. 

B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de uso 

diario. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos 
escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e cun léxico cotián 
de interese para o alumnado e que conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e interrogacións. 



B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), así como os símbolos 

frecuentes. 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, utilizando 
con razoable corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 
puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da 
súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de 
textos escritos. 

B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades preelaboradas polo 

persoal docente, realizar sinxelas presentacións e transmitir información. 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 

razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha ortografía 

aceptable. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e significativos e 
aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes, a unha comprensión 
adecuada do texto oral e escrito. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 

B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así como respecto e 
cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou simuladas 
en contextos menos dirixidos. 

B5.4. Obter e dar información persoal máis detallada, apariencia física, afeccións… en 
situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 
persoa… 

B5.6. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de lecer… 

B5.7. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou obxectos. 

B5.8. Describirse fisicamente, achegando información complementaria, a si mesmo/a 
ou a outra persoa. 

B5.9. Expresa e comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as funcións 
comunicativas propias do seu nivel. 



B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar frases 
sinxelas con conectores (and, or, then but), pero adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. 

B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado. 

B5.14. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas experiencias. 

B5.16. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións 
audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…). 

B5.17. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias e da súa contorna, e 

identificar semellanzas e diferenzas, evitando os estereotipos. 

 MÍNIMOS ESIXIBLES:  

- Comprende mensaxes orais que conteñan instrucións, indicacións ou outro tipo de 

información en relación a nome, idade, dirección, número de telefono, gustos, 

amizades, deportes, países, comida, roupa, profesións  e animais.   

- Identifica, a maior parte das veces, o tema dunha conversa breve e sinxela e entende a 

información esencial, que trate en relación a nome, idade, dirección, número de 

teléfono, gustos, amizades, deportes, países, comida, roupa, profesións  e animais.  

-  Comprende, a maior parte das veces, as ideas principais de presentacións sinxelas 

sobre temas familiares ou do seu interese (nome, idade, dirección, número de 

telefono, gustos, amizades, deportes, países, comida, roupa, profesións  e animais), 

que contan con imaxes e ilustracións e falan de maneira lenta e clara. 

- Fai algunhas presentacións orais breves e sinxelas, sobre temas cotiás ou do seu 

interese, usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación aceptable. 

- Comprende algunhas instrucións, indicacións e información básica en letreiros, carteis, 

tendas, medios de transporte… 

- Comprende información esencial en material informativo sinxelo sobre  froitas e 

verduras, comida, adxectivos (a comparativa), aparencia física,  animais mariños, a vida 

no pasado,  TICs, Halloween, Nadal, Pascua. 

- Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas (lecturas adaptadas, 

cómics), con axuda das ilustracións. 

- Completa un breve formulario/ficha cos seus datos persoais máis significativos. 



- Escribe breves utilizandoas seguintes expresións gramaticais: advervios de frecuencia, 

I´m (Jack), I´ve got (a mobile), She´s got (curly hair), He/she loves/ likes, There is/are, 

are there? Want to, present simple/continuous /past simple, adxectivos comparativos 

- Utiliza de xeito guiado as TIC para, por exemplo, completar un formulario en liña cos 
seus datos persoais e para  producir textos escritos significativos, seguindo o modelo 
traballado, manexo da aula virtual. 

- Compara algúns aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe. 

- Ler, en voz alta tamén, diferentes textos sinxelos e reais, como trabalinguas, 
historietas curtas, menús, folletos, cartas, e-mails e postais. 

- Preparar con axuda diferentes texto escritos como postais, cartas, e-mails ou 
descripcións sinxelas relacionado cos seus centros de interese usando o presente 
simple, pasado simple, “want to”, there is/are, adxectivos (comparativos). 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Traballo diario Probas obxectivas (escritas)  

% 30  % 50 

Expresión oral (speaking) 

% 20  

En cada trimestre avaliarase cun: 

 30% o traballo diario na clase reflexado en: caderno, libro dixital , folla de 

seguimento, uso das TIC (aula virtual/ libro dixital no caso de ensino non 

presencial), traballo en murais… 

 50% corresponde as probas obxectivas escritas de listening, reading e writing. 

(proba ou traballo de produción propia do alumnado a través da aula virtual no 

caso de ensino non presencial) 

 20% restante corresponde á expresión oral que se avalía coa observación diaria 

e os hábitos de traballo e traballo de aula. ( no caso de ensino non presencial 

poderanse pedir traballos orais para comprobar tanto o nivel de produción oral 

e da pronuncia do alumnado a través da aula virtual) 



A nota da Avaliación Ordinaria/Final obterase calculando a nota media entre as 

cualificacións das tres avaliacións do curso. 



LINGUA EXTRANJERA 

6º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos principais 

en textos orais moi breves e sinxelos en lingua estándar, con estruturas simples 

e léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade e lentamente e 

transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas habituais e 

concretos relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses en 

contextos cotiáns predicibles ou relativos a áreas de necesidade inmediata nos 

ámbitos persoal, público e educativo, sempre que as condicións acústicas sexan 

boas e non distorsionen a mensaxe, que se poida volver escoitar o devandito 

ou pedir confirmación e conte con apoio visual ou cunha clara referencia 

contextual. 

 B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos principais 

do texto. 

 B1.3. Utilizar as indicacións do contexto e da información contida no texto para 

facerse unha idea dos significados probables de palabras e expresións que se 

descoñecen. 

 B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e 

recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais relacionados con 

estes. 

 

 



BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi breves que 

requiran un intercambio directo de información en áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi familiares (un mesmo, a contorna inmediata, 

persoas, lugares, obxectos e actividades, gustos e opinións), nun rexistro 

neutro ou informal, utilizando expresións e frases sinxelas e de uso moi 

frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos, aínda que 

en ocasións a pronuncia non sexa moi clara, sexan evidentes as pausas e 

titubeos e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación da persoa 

interlocutora para manter a comunicación. 

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando, p. e., fórmulas e 

linguaxe prefabricado ou expresións memorizadas, ou apoiando con xestos o 

que se quere expresar. 

 B2.3. Articular, de maneira polo xeral comprensible pero con evidente 

influencia da primeira ou outras linguas, un repertorio moi limitado de patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, adaptándoos á función 

comunicativa que se quere levar a cabo. 

 B2.4. Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que resulten 

evidentes e frecuentes os titubeos iniciais, as vacilacións, as repeticións e as 

pausas para organizar, corrixir ou reformular o que se quere dicir. 

 B2.5. Interactuar de maneira moi básica, utilizando técnicas moi simples, 

lingüísticas ou non verbais (p. e. xestos ou contacto físico) para iniciar, manter 

ou concluír unha breve conversa. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e información 

específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, moi 

breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico de alta frecuencia, e nos que 

o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, cotiáns ou de 



necesidade inmediata, a condición de que se poida reler o que non se 

entendeu, que se poida consultar un dicionario e conte con apoio visual e 

contextual. 

 B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos principais 

do texto. 

 B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os significados 

probables de palabras e expresións que se descoñecen. 

 B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como 

símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar os significados e 

intencións comunicativas xerais relacionados con estes. 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 B4.1. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e 

sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou informal, 

utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas básicas e os 

principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna 

máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles. 

 B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos escritos moi 

breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi usuais para realizar as 

funcións comunicativas que se perseguen. 

 B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección palabras ou frases curtas que se utilizan normalmente 

ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada. 

 B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 

 B4.8. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de aula e outros 

materiais de consulta para a elaboración de textos, respectando as súas normas 

de funcionamento. 



BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, actividades ou celebracións), 

condicións de vida (vivenda, contorna), relacións interpersoais (familiares, de 

amizade ou escolares), comportamento (xestos habituais, uso da voz ou 

contacto físico) e convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión adecuada do texto. 

 B5.2. Recoñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes a unha 

produción oral e escrita adecuada ao contexto, respectando as convencións 

comunicativas máis elementais. 

 B5.3. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto (p. e. 

unha demanda de información, unha orde, ou un ofrecemento) e un repertorio 

limitado dos seus expoñentes máis habituais, así como os patróns discursivos 

básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os puntos dunha narración 

esquemática, inicio e peche dunha carta, ou os puntos dunha descrición 

esquemática). 

 B5.4. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas sintácticas 

básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e estrutura interrogativa 

para demandar información). 

 B5.5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral ou escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses. 

 B5.6. Cumprir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha felicitación, 

un intercambio de información, ou un ofrecemento), utilizando un repertorio 

limitado dos seus expoñentes máis frecuentes e de patróns discursivos básicos 

(p. e. saúdos para inicio e despedida para peche en conversas ou en 

correspondencia, ou unha narración esquemática desenvolvida en puntos. 

 B5.7. Cumprir a función comunicativa principal do texto escrito (p. e. unha 

felicitación, un intercambio de información, ou un ofrecemento), utilizando un 



repertorio limitado dos seus expoñentes máis frecuentes e de patróns 

discursivos básicos (p. e. saúdos). 

 B5.8. Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos 

de palabras con conectores básicos como “e”, entón”, “pero”, “porque”), aínda 

que se sigan cometendo erros básicos de maneira sistemática en, p. e., tempos 

verbais ou na concordancia. 

 B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico, tanto oral como 

escrito, de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades. 

 B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos menos dirixidos. 

 B5.11. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de 

producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). 

 B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, evitando os estereotipos. 

 B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na súa 

contorna máis próxima. 

 B5.14. Valorar as linguas como un instrumento de comunicación, para aprender 

e acercarse a outras culturas, que hai diversidade de linguas e mostra respecto 

por todas. 

MÍNIMO ESIXIBLES  

- Comprende mensaxes orais que conteñan instrucións, indicacións ou outro tipo de 

información e desenvólvese en transaccións como pedir un produto ou preguntar o 

prezo. 

- Identifica, a maior parte das veces, o tema dunha conversa breve e sinxela e entende a 

información esencial, que trate sobre un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre… 

- Comprende, a maior parte das veces, as ideas principais de presentacións sinxelas 

sobre temas familiares ou do seu interese (música, deporte…), que contan con imaxes 

e ilustracións e falan de maneira lenta e clara. 



- Fai algunhas presentacións orais breves e sinxelas, sobre temas cotiás ou do seu 

interese, usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación aceptable. 

- Comprende algunhas instrucións, indicacións e información básica en letreiros, carteis, 

tendas, medios de transporte… 

- Comprende información esencial en material informativo sinxelo (menús, horarios, 

folletos turísticos…) 

- Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas (lecturas adaptadas, 

cómics), con axuda das ilustracións. 

- Completa un breve formulario/ficha cos seus datos persoais máis significativos. 

- Escribe breves textos para dar as grazas, felicitar, invitar ou falar de si mesmo e da súa 

contorna inmediata. 

- Utiliza de xeito guiado as TIC para, por exemplo, completar un formulario en liña cos 
seus datos persoais e para  producir textos escritos significativos, seguindo o modelo 
traballado, manexo da aula virtual. 

- Compara algúns aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

Traballo diario Probas obxectivas (escritas)  

% 30  % 50 

Expresión oral (speaking) 

% 20  

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

En cada trimestre avaliarase cun: 

 30% o traballo diario na clase reflexado en: caderno, libro dixital , folla de 
seguimento, uso das TIC (aula virtual Edixgal / libro dixital no caso de ensino 
non presencial), traballo en murais… 



 50% corresponde as probas obxectivas escritas de listening, reading e writing. 

(proba ou traballo de produción propia do alumnado a través da aula virtual 

Edixgal no caso de ensino non presencial) 

 20% restante corresponde á expresión oral que se avalía coa observación diaria 

e os hábitos de traballo e traballo de aula. ( no caso de ensino non presencial 

poderanse pedir traballos orais para comprobar tanto o nivel de produción oral 

e da pronuncia do alumnado a través da aula virtual) 

A nota da Avaliación Ordinaria/Final obterase calculando a nota media entre as 

cualificacións das tres avaliacións do curso. 

 



 
  

RELIXIÓN CATÓLICA 
 

1º CURSO 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES AVALIABLES CCBB INST. EVAL. 

BLOQUE 1. Sentido relixioso do home 

 

A creación como agasallo de Deus. 
 

O home, obra mestra da creación. A 

comunicación do home con Deus..  

1. Identificar e valorar a creación como acto de 
amor de Deus ao home. 

1.1 Coñece, respecta e coida a obra creada. CSC AA CEC 

 OD 

1.2 Expresa con palabras propias o asombro 
polo que Deus fai. 

CL SIEE 
EO 

2. Recoñecer a relación intrínseca que existe 
entre Deus e o home. 

2.1 Identifica e enumera os coidados que 
recibe na súa vida como don de Deus. 

CL 
TCL 

3. Coñecer que a persoa é un ser capaz de falar 
con Deus..  

3.1 Coñece e aprecia a través de modelos 
bíblicos que o home é capaz de falar con Deus. 

CL CEC CSC 

TCL 

3.2 Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas 
de petición e agradecemento. 

AA CL 

EO 

 

BLOQUE 2. A revelación: Deus intervén na historia 

 

Deus acompaña ao home na historia. 
 
 

 
Deus fala aos homes como amigos. 

1. Recoñecer e apreciar a relación paterno- 
filial entre Deus e o home. 

1.1 Coñece e valora que Deus fala a Abraham 
e Moisés para ser o seu amigo. 

CL CSC 

TCL 

1.2 Sinala e representa  as características da 
amizade de Deus co home: coidado, 
protección, acompañamento, colaboración, 
etc. 

 
CSC AA 

 
TCL 



 
  

 
 

BLOQUE 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

 

 
 

Jesús, o fillo de Deus faise home, vive  e    
crece nunha familia. 
 

 

 

 
Acontecementos e lugares
 xeográficos importantes 
na vida de Jesús. 
 

 
Jesús morreu para nosa salvación. 

1. Recoñecer e estimar que xesús faise home 
no seo dunha familia 

1.1. Identifica a María e a José como 
comunidade na que Deus se fai presente entre 
os homes. 

CEC CSC  

TCL 

1.2. Valora e respecta a familia de Jesús a 
semellanza da súa. 

 
CSC 

 

OD 

 

2. Relacionar lugares e acontecementos nos 
que Deus expresou o seu amor polos homes na 
vida de Xesús. 

2.1 Nomea e asocia, lugares e 
acontecementos importantes da vida de 
Xesús. 

CEC CL  

TCL 

3. Coñecer e ordenar os principais momentos 
da paixón e morte de Jesús. 

3.1 Nomea e secuencia representacións 
gráficas dos momentos esenciais da paixón, 
morte e resurrección de Jesús. 

CL CD CEC  

TCL 

 

BLOQUE 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

 
A Igrexa, familia de Jesús. 

 

 
Espazo e tempo sacro na Igrexa. 

 

 
O domingo, día dedicado ao Señor. 

1. Recoñecer que os cristiáns formamos unha 
familia. 

1.1 Asocia as características da familia da 
Igrexa coas da súa familia 

CSC AA 

EO 

2. Distinguir os espazos e tempos sacros 
doutros lugares e tempos. 

2.1 Expresa o respecto ao templo como lugar 
sacro. 

CSC CEC AA 

OD 

3. Subliñar os elementos distintivos do domingo 
como día especial. 

3.1 Coñece e expresa o sentido do domingo. CSC CEC CL 

OD EO 



 
  

 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS:  (sinalados en negrita) 

RE1.1.1 Coñece, respecta e coida a obra creada. 

RE2.1.2 Sinala e representa as características da amizade de Deus co home: coidado, protección, acompañamento, colaboración, etc. 

RE3.2.1 Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes da vida de Jesús. 

RE4.1.1 Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia. 
 

 

Competencias Básicas: Instrumentos de Avaliación: 

CL   - Competencia Lingüística CEC - Conciencia e Expresións Culturais PE - Proba Escrita OD - Observación Directa 
CD   - Competencia Dixital AA- Aprender a aprender.  TCL - Traballo de Clase EO- Exposición Oral 

CSC  - Competencias Sociais e Cívicas SIEE - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor   

CMCT   - Competencia Matemática e competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

2º CURSO 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES AVALIABLES CCBB INST. EVAL. 

BLOQUE 1. Sentido relixioso do home 

 
Deus, pai da humanidade, quere a nosa 
felicidade. 

1. Identificar na propia vida o desexo de ser 
feliz. 

1.1 Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas 
que lle fan feliz a el e ás persoas da súa contorna. CL AA 

CSC 
EO 

 
Deus crea ao home para ser o seu 
amigo. O Paraíso como signo de 
amizade. 

2. Recoñecer a incapacidade da persoa para 
alcanzar en por si a felicidade. 

2.1 Descobre e nomea situacións nas que necesita ás 
persoas, e sobre todo a Deus, para vivir. 

CL AA CSC 
EO 

 3. Apreciar a bondade de Deus Pai que creou ao 
home con este desexo de felicidade. 

3.1 Valora e agradece que Deus creouno para ser feliz. 
AA CSC TCL 

 4. Entender o Paraíso como expresión da 
amizade de Deus coa humanidade. 

4.1 Le e comprende o relato bíblico do Paraíso. CL CEC  
TCL 

 4.2 Identifica e representa gráficamente os dons que 
Deus fai ao home na creación. 

CD SIEE 
TCL 

 4.3 Expresa, oral e gestualmente, de forma sinxela, a 
gratitude a Deus pola súa amizade. 

CL CEC 
EO 



 
  

 

 

 
 

BLOQUE 2. A revelación: Deus intervén na historia 

 
A Biblia narra o que Deus fixo na 
historia. 

1. Identificar a acción de Deus na historia en 
relatos bíblicos. 

1.1 Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da  
acción de Deus na historia. 

CL AA 
CSC CEC 

 
TCL 

Deus actúa na historia. A amizade de 
Deus cos Patriarcas. 

1.2 Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da 
acción de Deus na historia. CD SIEE 

CEC 
TCL 

 

Deus propón ao home un camiño de 
encontro con El..  

2. Coñecer e valorar na vida dos Patriarcas os 
trazos de Deus Pai: protección, coidado e 
acompañamento. 

2.1 Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas 
nos relatos bíblicos a través de recursos interactivos. 

CL CD   
TCL 

 2.2 Dramatiza momentos da vida dos Patriarcas onde se 
exprese a protección, o coidado e o acompañamento de 
Deus. 

AA SIEE CEC 

 
 

OD 

 3. Recoñecer e apreciar que Deus busca sempre 
a salvación do home. 

3.1 Escoita e describe coas súas palabras momentos nos 
que Deus axuda ao pobo de Israel. 

CL CEC 

EO 



 
  

 

BLOQUE 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

Deus elixe a María para que O seu fillo 
fágase home. 

 
O Advento, espera do  cumprimento da 
promesa de salvación. 
 
O Nadal: nacemento do Salvador. 

1. Coñecer e valorar a resposta de María a Deus. 1.1 Le e expresa, verbal ou gráficamente, o relato da 
Anunciación. 

CL CEC 
EO 

1.2 Dramatiza a misión dos  personaxes  que interveñen 
na Anunciación. 

SIEE CEC 
OD 

2. Aprender 
Advento. 

o significado do tempo de 2.1 Identifica os signos de Advento como tempo de 
espera. 

AA CEC 
TCL 

2.2 Recoñece e valora a necesidade da espera como 
actitude cotiá da vida. 

AA CSC TCL 
3. Identificar o significado profundo do Nadal. 3.1 Coñece o relato do nacemento de Jesús e descobre 

na actitude e palabras dos personaxes o valor profundo 
do Nadal.  

CL CSC CEC 
TCL 

 
 

BLOQUE 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

O Bautismo: incorporación á Igrexa. 
 

 
A unidade eclesial: fillos dun mesmo 
Pai. 
 
Xesucristo santifica o tempo: o ano 
litúrxico. 

1. Recoñecer o Bautismo como medio para 
formar parte da Igrexa. 

1.1 Coñece e explica coas súas palabras o sentido do 
Bautismo.  

CL 
EO 

1.2 Identifica aos pais, padriños, presbíteros, bautizados 
como pobo xerado por Xesús..  

AA 
TC 

2. Observar e comprender os signos presentes 
na liturxia bautismal. 

2.1 Asocia os elementos materiais da auga, a luz e o óleo 
co seu significado sacramental. 

CL AA TCL 

3. Tomar conciencia de que o Pai xera a unidade 
da Igrexa. 

3.1 Relaciona a unidade da Igrexa coa unidade dos 
órganos do seu propio corpo. 

AA TCL 

3.2 Sinala en diferentes expresións artísticas a 
representación de Deus como pai de todos. 

CD CEC 
OD 

4. Coñecer o ano litúrxico e os seus tempos. 4.1 Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes 
tempos litúrxicos. 

CMCT SIEE 
TCL 



 
  

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS: (SINALADOS EN NEGRITA) 

RE1.3.1 Valora e agradece que Deus creoulle para ser feliz. 

RE2.1.1 Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na historia. 

RE3.3.1 Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e palabras dos personaxes o valor profundo do Nadal. 

RE4.1.1 Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. 

RE4.4.1 Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 

 

 

 

 

3º CURSO 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES AVALIABLES CCBB INST. EVAL. 

BLOQUE 1. O sentido relixioso do home 

 
 
 

A realidade que nos rodea como don para 
a nosa felicidade. 

1. Recoñecer e valorar que os seus pais, amigos e 
contorna son un don de Deus para a súa felicidade. 

1.1 Lembra e narra experiencias recentes nas que 
descubriu que a familia, os amigos ou a contorna 
son un agasallo. 

CL  AA 
SIEE 

 

 
TCL 

 
 

 
Respostas do home ao don de Deus. 

1.2 Enumera, describe e comparte situacións, 
persoas ou cousas polas que está agradecido. CL  CSC   

EO 

 
 

Ruptura do home con Deus: Adán e Eva. 

2. Tomar conciencia de que as accións persoais 
achegan ou separan de Deus. 

2.1 Distingue e enumera accións persoais que lle 
fan feliz ou infeliz. CL  CSC  SIEE TCL 

 3. Comprender que a elección que fan Adán e Eva é 
un rexeitamento ao don de Deus. 

3.1 Le, identifica e explica coas súas palabras as 
consecuencias do rexeitamento de Adán e Eva ao 
don  de Deus, descritas no relato bíblico. 

 
CL AA SIEE  

TCL 



 
  

 

 
 

BLOQUE 2. A revelación: Deus intervén na historia  

A vocación de Moisés para liberar ao seu 
pobo. 

A Alianza de Deus co pobo de Israel no 
Sinaí. 

O coidado de Deus co seu pobo: signos de 
amizade (a nube, o maná, a auga…)..  

1. Descubrir a importancia de Moisés para a 
liberación do pobo de Israel. 

1.1 Aprende e ordena cronoloxicamente os 
principais feitos da historia de Moisés. 

CMCT AA TCL 
1.2 Coñece e describe a misión de Moisés no 
relato bíblico. 

CL CEC TCL 

2. Recoñecer as consecuencias da Alianza de Deus 
con Israel..  

2.1 Expresa gráficamente momentos significativos 
da tarefa de Moisés para liberar ao pobo. 

CD AA  
TCL 

2.2 Coñece o contido da Alianza, identifica as súas 
implicacións e toma conciencia do sentido que 
poden ter na vida actual. 

AA SIEE CEC 
EO 

3. Recoñecer e valorar os signos da amizade de 
Deus co seu pobo. 

3.1 Deseña de maneira ordenada viñetas que 
recollan os signos da amizade de Deus durante a 
travesía do seu pobo polo deserto. 

CMCT CD 
TCL 

3.2 Interésase e agradece os signos do coidado de 
Deus na súa vida: a saúde, a familia, a escola, os 
amigos. 

CL  CSC OD 

 

BLOQUE  3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

 

O Bautismo de Jesús: comezo da misión. 

 
A misión de Jesús é facer felices aos 
homes. 

O seguimento de Jesús.
 Diferentes respostas á chamada de 
Jesús. 

1. Asociar o Bautismo de Jesús co momento no que 
inicia a súa vida pública. 

1.1 Narra os cambios que o Bautismo introduce na 
vida de Jesús. 

CL 
TCL 

2. Distinguir como Jesús fai felices aos homes cos 
seus xestos e accións. 

2.1 Descobre e subliña, nos relatos de milagres, os 
xestos e accións de Xesús que fan felices aos 
homes. 

AA SIEE 
TCL 

2.2 Respecta e valora o comportamento de Jesús 
cos pecadores. 

CSC OD 
3. Comparar as diferentes respostas dos amigos de 
Jesús á súa chamada. 

3.1 Identifica e comenta algunhas características 
diferenciais nas respostas das persoas  que chama 
Jesús nos relatos evangélicos. 

CL CSC SIEE 
TCL 



 
  

 

 

 

 

 

 
 

BLOQUE  4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

 
 

A Igrexa continuadora da misión de Jesús. 

1. Identificar e valorar as accións da Igrexa que 
continúan a misión de Jesús. 

1.1 Busca testemuños da acción misioneira e 
caritativa da Igrexa como continuidade da misión 
de Xesús. 

CD AA 
CSC 

 

TCL 

 

 
Os cristiáns expresan a amizade con Deus 
no diálogo con El e a través da súa vida. 

1.2 Crea relatos breves para expresar como a 
acción misioneira, a caridade e os sacramentos 
axudan a lograr a felicidade das persoas. 

CL 
SIEE 

 
TCL 

 
O Padrenuestro, signo de pertenza á 
comunidade cristiá. 

2. Sinalar a oración como unha forma de expresión 
da amizade con Deus..  

2.1 Compón textos que expresen o diálogo da 
persoa con Deus..  

CL  
SIEE TCL 

 2.2 Recompila e pon en común cos seus  
compañeiros oracións que a comunidade cristiá 
utiliza cotidianamente. 

CL 
CSC 
CEC 

 
EO 

 3. Descubrir trazos da amizade con Deus na  vida 
cotiá. 

3.1 Observa e descobre na vida das santos 
manifestacións da amizade con Deus..  

AA  
CEC TCL 

 4. Comprender que a oración do Padrenuestro 
expresa a pertenza á comunidade eclesial. 

4.1 Explica significativamente a orixe do 
Padrenuestro. 

CL  
CSC 

 

TCL 

 4.2 Reconstrúe e dramatiza o contexto no que 
Jesús entrega a oración do Padrenuestro aos 
discípulos. 

CL  
CSC  
CEC 

 

TCL 



 
  

 

 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS: (RESALTADOS) 

RE1.2.1 Distingue e enumera accións persoais que lle fan feliz ou infeliz. 

RE2.2.2 Coñece o contido da Alianza, identifica as súas implicacións e toma conciencia do sentido que poden ter na vida actual. 

RE3.2.1 Descobre e subliña, nos relatos de milagres, os xestos e accións de Jesús que fan felices aos homes. 

RE4.2.1 Compón textos que expresen o diálogo da persoa con Deus..  
 

 

 

 

 

 

4º CURSO 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES AVALIABLES CCBB INST. EVAL. 

BLOQUE 1. Sentido relixioso do home 

A experiencia de pecado nos relatos 
das relixións antigas. 

1. Descubrir nos relatos das relixións antigas 
a experiencia do pecado humano. 

1.1 Localiza e describe situacións de pecado descubertas 
nos relatos das relixións antigas. 

CL 
CEC 

 

TCL 

O perdón como necesidade do ser 
humano. 

1.2 Cualifica o tipo de pecado en situacións da súa 
contorna e compáraas coas atopadas nos relatos das 
relixións antigas. 

CL 
CSC 
CEC 

 
TCL 

 2. Identificar a necesidade do perdón para ser 
feliz. 

2.1 Lembra e acepta situacións persoais ou sociais que 
necesitan de perdón. 

AA 
CSC OD 



 
  

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. A revelación: Deus intervén na historia 

O relato do pecado orixinal: o home 
quere suplantar a Deus..  

1. Identificar a orixe do pecado nalgúns 
relatos bíblicos. 

1.1 Sitúa no relato as frases que expresan a falta de 
colaboración na tarefa de Deus e o rexeitamento da 
amizade con El, e aplícaas a situacións actuais. 

CL 

CSC 

 

EO 

Deus está sempre      disposto
 ao perdón. 

1.2 Lembra e narra acontecementos actuais nos que 
se rexeitou a amizade con Deus..  

CL 
AA 
CSC 

TCL 

Infidelidade á misión encomendada 
por Deus na historia de David. 

2. Coñecer as características do perdón 
de Deus. 

2.1 Descobre e enumera as características do perdón 
de Deus nalgúns relatos bíblicos. 

CL 

AA TCL 

David sente na súa vida a 
necesidade de redención. 

3. Memorizar momentos da historia de 
David nos que abusa da misión 
encomendada por Deus..  

3.1 Identifica e describe comportamentos da vida do 
rei David que se opoñen á vontade de Deus. 

CL 
TCL 

Divos fiel promete un Mesías. 4. Descubrir e valorar a razón pola que 
David sente a necesidade de redención. 

4.1 Compara a actitude de David con situacións 
persoais nas que sentiu a necesidade de ser 
perdoado. 

AA 

CSC TCL 

 4.2 Recoñece e expresa artisticamente escenas da 
historia de David nas que Deus perdóalle. Mostra 
respecto polas intervencións dos seus compañeiros. 

CSC SIEE 

CEC 

 

 
TCL 

 5. Aprender e lembrar historias bíblicas  
nas que Deus promete o Mesías. 

5.1 Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas onde 
Deus fai a promesa do Mesías. 

AA 
OD 



 
  

 

BLOQUE 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

O perdón de Deus: accións e parábolas 
de Jesús. 
 
Amizade e preferencia de Jesús polos 
máis débiles e necesitados. 
 
Jesús cumpre a vontade do Pai: paixón 
e morte de Jesús. 

1. Comprender o significado dalgunhas 
parábolas do perdón. 

1.1 Analiza, comenta e crea relatos onde actualiza as 
parábolas do fillo pródigo e do fariseo e o publicano. 

CL 
CSC 
SIEE 

OD 

2. Memorizar algunhas das accións onde 
Jesús concede o perdón. 

2.1 Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón e 
explícaas. 

CL 
CD 
CEC 

EO 

3. Recoñecer a iniciativa de Jesús polos máis 
necesitados e os enfermos. 

3.1 Busca, subliña e comenta trazos da preferencia de 
Jesús polos máis necesitados e os enfermos, nos  textos 
evangélicos. 

CL 
CSC OD 

4. Comprender e apreciar que, na súa paixón 
e morte, Jesús está a cumprir a  vontade do 
Pai. 

4.1 Secuencia ordenadamente escenas da Historia da 
Paixón e identifica as palabras de Jesús que expresan a súa 
relación co Pai. 

CL 
   CMCT 

 

OD 

4.2 Distingue e explica frases do relato da oración do 
Horto das Oliveiras que expresan a obediencia de Jesús ao 
Pai. 

CL 
EO 

 

BLOQUE 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

O sacramento da Reconciliación. A 

celebración da Eucaristía. 

 
A Coresma: tempo penitencial. 

1. Explicar que a través do sacramento da 
Reconciliación Divos concede o perdón. 

1.1 Coñece e explica as condicións para acoller o perdón de 

Deus.  
CL  AA EO 

1.2 Describe os pasos da celebración do sacramento  do 
Perdón. 

CL 
TCL 

2. Diferenciar signos e momentos da 
celebración eucarística. 

2.1 Vincula símbolos, significados e momentos na 
celebración eucarística. 

CD  

CEC OD 

3. Coñecer trazos da Coresma como tempo 
penitencial. 

3.1 Investiga e presenta con diversos recursos obras e 
institucións da Igrexa de carácter penitencial. 

CD 
CSC 
SIEE 

 

TCL 



 
  

 

 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS: (RESALTADOS) 

 

RE1.2.1 Lembra e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan de perdón. 

RE2.1.2 Lembra e narra acontecementos actuais nos que se rexeitou a amizade con Deus..  

RE3.4.1Secuencia ordenadamente escenas da Historia da Paixón e identifica as palabras de Xesús que expresan a súa relación co Pai. 

RE4.2.1 Vincula símbolos, significados e momentos na celebración eucarística. 
 

 

 

 

 
 

5º CURSO 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES AVALIABLES CCBB INST. 

EVAL. 
BLOQUE 1. O sentido relixioso do home 

A persoa humana foi creada con desexo de 
ben. 

1. Recoñecer e estimar que Deus creou á 
persoa humana con desexo de ben. 

1.1 Localiza, a través de diversas fontes, biografías que 
mostran o desexo humano do ben. Comparte cos seus 
compañeiros os trazos máis significativos. 

CD AA  

SIEE CEC TCL 

O ser humano sente alegría cando realiza ou 
recibe o ben. 

2. Esforzarse por identificar que a adhesión ao 
ben xera felicidade. 

2.1 Xustifica críticamente as consecuencias que se 
derivan de facer o ben. 

CL CSC 
SIEE 

EO 

 2.2 Propón situacións na historia que manifestan o 
beneficio de facer o ben. 

CL  SIEE 
CEC TCL 

 

BLOQUE 2. A revelación: Deus intervén na historia 
Deus fai alianza co seu pobo. 1. Interpretar o significado da Alianza de Deus 

co pobo. 
1.1 Define o termo bíblico de Alianza. CL  

AA TCL 

 1.2 Explica e sintetiza os trazos característicos da Alianza 
de Deus co seu pobo. 

CL  AA  CEC TCL 

Deus desexa un pobo santo: o dez 
mandamentos. 

2. Comprender e respectar as características do 
pobo que Deus quere contidas no decálogo. 

2.1 Clasifica e é consciente do contido do decálogo. CSC 
TCL 



 
  

A Biblia: estrutura e composición. 2.2 Describe coas súas palabras experiencias da súa vida 
relacionadas cos mandamentos. 

CL  CSC 
EO 

 3. Distinguir e memorizar os distintos tipos de 
libros do Antigo e Novo Testamento. 

3.1 Nomea e clasifica os grupos de libros no Antigo  e 
Novo Testamento. 

CMCT  
AA TCL 

 4. Explicar os diferentes autores e momentos 
da historia en que se compuxo a Biblia. 

4.1 Confecciona materiais para
 situar cronoloxicamente os principais libros da 
Biblia. 

CMCT CD 
SIEE 

OD 



 
  

 

 
 

BLOQUE 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 
O encontro con Jesús desvela á persoa a súa 
verdadeira identidade. 
 

Os signos do reino: os milagres. 
 

 

 

A resurrección: cumprimento do plan 
salvífico de Deus. 

1. Recoñecer en relatos evangélicos o cambio 
que xera o encontro con Jesús..  

1.1 Interpreta e aprecia o cambio que orixinou o 
encontro con Xesús nalgúns dos personaxes que 
aparecen nos evanxeos. 

CL  CSC 
SIEE OD 

2. Coñecer e Interpretar o significado dos 
milagres de Jesús como acción de Deus. 

2.1 Selecciona, xustifica a elección e explica por escrito  
o significado dalgúns milagres. 

CL  
       AA 

 

TCL 

2.2 Dramatiza con respecto algúns milagres narrados nos 
evanxeos. 

CL      
CSC 

      CEC 

 
OD 

3. Comprender que Deus rescata a Jesús da 
morte. 

3.1 Sinala afirmacións das testemuñas recollidas nos 
primeiros capítulos dos Feitos dos Apóstolos onde se 
recoñece que a resurrección é acción de Deus. 

CL   CSC 

SIEE 

 

TCL 

3.2 Reconstrúe utilizando o TIC os encontros co 
Resucitado que describen os relatos evangélicos. 

CD 
CEC OD 

3.3 Busca e explica signos e xestos da comunidade cristiá 
onde se manifesta a presenza de Xesús hoxe. 

CL  AA 
SIEE CEC OD 

 

BLOQUE  4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 
A Igrexa: ministerios e servizos. 

 

A Eucaristía, renovación do sacrifico  de 
Jesús na cruz. 

1. Coñecer e respectar a composición da 
Igrexa. 

1.1 Identifica e describe os trazos e funcións dos 
diferentes membros da comunidade eclesial. 

CL AA 
CSC 

TCL 

2. Identificar o vínculo que existe entre a 
Última Cea e a paixón, morte e resurrección de 
Cristo. 

2.1 Explica e valora o significado das palabras de Jesús 
na Última Cea. 

CL 
EO 

2.2 Asocia a celebración da Eucaristía coas palabras e os 
xestos de Jesús na Última Cea. 

AA 
TCL 



 
  

 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS: (RESALTADOS) 

RE1.2.1 Xustifica críticamente as consecuencias que se derivan de facer o ben. 

RE2.2.1 Clasifica e é consciente do contido do decálogo. 

RE2.3.1 Nomea e clasifica os grupos de libros no Antigo  e Novo Testamento 

RE3.3.3 Busca e explica signos e xestos da comunidade cristiá onde se manifesta a presenza de Jesús hoxe. 

RE4.1.1 Identifica e describe os trazos e funcións de  os diferentes membros de  a comunidade eclesial. 
 

 

 

 

 

6º CURSO 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES AVALIABLES CCBB INST. EVAL. 

BLOQUE 1. Sentido relixioso do home 
A incapacidade do ser humano para 
ser feliz reclama a salvación. 

 
A plenitude do ser humano está na 
relación con Deus..  

1. Avaliar circunstancias que manifestan a 
imposibilidade da natureza humana para 
alcanzar a plenitude. 

1.1 Identifica e xulga situacións nas que recoñece a 
imposibilidade de ser feliz. CL   CSC OD 

2. Recoñecer e aceptar a necesidade dun 
Salvador para ser feliz. 

2.1 Busca, compara e comenta distintas expresións do desexo 
humano de salvación na literatura e música actuais. 

CL AA 
SIEE CEC TCL 

3. Interpretar signos, en distintas culturas, 
que evidencian que a plenitude humana 
alcánzase na relación con Deus..  

3.1 Descobre e explica por que os enterramentos,  pinturas, ritos 
e costumes son signos da relación do home coa Divindade. 

CL CD 
CEC OD 

4. Recoñecer que a relación con Deus fai á 
persoa máis humana. 

4.1 Investiga e recolle acontecementos da historia onde se 
aprecia que o feito relixioso foi o motor de cambios para 
potenciar os dereitos humanos, a convivencia, o progreso e a 
paz. 

CD 
SIEE 
CEC 

 
TCL 

 

BLOQUE 2. A revelación: Deus intervén na historia 

O pobo de Israel como depositario da 
sabedoría de Deus. 

1. Descubrir e apreciar a riqueza dos textos 
sapienciales na historia. 

1.1 Identifica e valora expresións recollidas nos libros 
sapienciales que enriquecen e melloran á persoa. 

CL AA CSC 
CEC 

TCL 



 
  

 
 
 
 
 

Os libros Sapienciales enriquecen á 
humanidade. 

1.2 Investiga e contrasta a sabedoría popular con expresións da 
sabedoría de Israel emitindo un xuízo persoal. 

CL  
AA 
SIEE 
CEC  

 

TCL 

1.3 Propón, dialogando cos seus compañeiros, situacións e 
comportamentos onde se expresa a riqueza humana que 
aparece nos textos sapienciales. 

CL 
CSC 
CEC  

 
OD 



 
  

 

BLOQUE 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

Xesucristo, desvela ao Pai. 
 

 
 

As tentacións de Jesús: obstáculo ao 
cumprimento do plan de Deus. 
 

 

 
 

Jesús envía aos discípulos para 
continuar coa súa misión salvífica. 

1. Distinguir
 que atopamos 
a Deus..  

a través Jesús 1.1 Busca nos discursos do evanxeo de Juan frases que expresan 
a relación de Xesús co Pai e esfórzase por comprender o seu 
significado. 

 
CL AA 

 

OD 

1.2 Identifica e sintetiza os trazos que Jesús desvela do Pai  nos 
discursos do evanxeo de Juan. 

CL  AA TCL 
2. Esforzarse por comprender que Xesús ten 
que vencer obstáculos externos para 
realizar a vontade de Deus. 

2.1 Extrapola as dificultades que tivo Xesús na súa vida para 
obedecer ao Pai con situacións que viven os seres humanos. AA  CSC TCL 

3. Comprender que a misión de Jesús 
continua na Igrexa. 

3.1 Localiza e explica a misión apostólica nas expresións de Jesús 
recollidas nos evanxeos sinópticos. 

CL  CSC CEC OD 

3.2 Constrúe un mapa comparativo das accións de Xesús e as da 
Igrexa. 

CMCT  CD 
SIEE TCL 

 

BLOQUE 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

Os sacramentos ao servizo da misión 
da Igrexa: Confirmación, Orde e 
Matrimonio. 
 

 

 
A Pascua, tempo de resurrección. Os 
froitos da resurrección de Jesús: a 
alegría e a paz. 
 

 

 
Os cristiáns, testemuñas da 
resurrección. 

1. Diferenciar a achega dos sacramentos de 
servizo á misión da Igrexa. 

1.1 Coñece e explica con exemplos a razón pola que 
Confirmación, Orde e Matrimonio están ao servizo da Igrexa. 

CL   
CSC TCL 

1.2 Aprende e diferencia os signos e momentos celebrativos da 
Confirmación, a Orde e o Matrimonio. 

AA   
CEC TCL 

2. Identificar os trazos do tempo litúrxico da 
Pascua. 

2.1 Sinala e explica os principais signos pascuales. 
 CL  AA  CEC OD 

2.2 Crea unha composición onde se exprese a alegría e a paz  
que experimentaron os discípulos ao atoparse co Resucitado. 

CL  SIEE 
TCL 

3. Recoñecer e valorar o cambio de vida 
xerado polo encontro co Resucitado. 

3.1 Selecciona testemuños de cristiáns e xustifica o cambio 
xerado polo encontro co Resucitado. 

CD  
  CSC  CEC OD 



 
  

 

 

 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS: (RESALTADOS) 

RE1.4.1 Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia que o feito relixioso foi o motor de cambios para potenciar os dereitos humanos, a convivencia, o progreso e a paz. 

RE2.1.1 Identifica e valora expresións recollidas nos libros sapienciales que enriquecen e melloran á persoa. 

RE3.3.2 Constrúe un mapa comparativo das accións de Jesús e as da Igrexa. 

RE4.2.1 Sinala e explica os principais signos pascuales. 

 
 
 

 



RELIXIÓN EVANXÉLICA. 

MINIMOS DE PROMOCIÓN. 

PRIMEIRO CURSO: 

1- Expresa que a Biblia é o libro que nos axuda a coñecer a Deus. 

2- Coñece o relato bíblico da Creación. 

3- Identifica episodios básicos da vida de Xesús. 

SEGUNDO CURSO: 

1- Sabe diferenciar entre o Antigo e o Novo testamento. 

2- Identifica o Amor como a característica principal de Xesús. 

3- Pon exemplos de como coidar o corpo e a natureza para agradar a Deus. 

TERCEIRO CURSO: 

1- Coñece ós principais protagonistas do Antigo testamento. 

2- Coñece algún dos escritores da Biblia. 

3- Coñece e comprende algún relato onde Xesús mostra o seu interese polos que 

sofren. 

CUARTO CURSO: 

1- Coñece a estrutura do AT. 

2- Coñece os medios polos que Deus se da a coñecer. 

3- Pon exemplos de como a maldade nos afecta a todos en algún sentido. 

4- Describe como podemos contribuír a facer un mundo mellor co exemplo de Xesús. 

QUINTO CURSO: 

1- Coñece a estrutura da Biblia. 

2- Atopa correctamente as citas bíblicas. 

3- Describe os principais atributos do carácter de Deus. 

SEXTO CURSO: 

1- Coñece e explica o concepto de inspiración da Biblia. 

2- Aprende a extraer valores éticos e morais inspirados en Xesús. 

3- Elabora un relato básico do que é o Evanxelio. 

 

 

No caso de que o alumnado non supere os obxectivos mínimos establecidos para cada un dos 

cursos faranse actividades de reforzo antes da data de avaliación de xuño. 

CURSO ACTIVIDADE CRITERIOS AVALIACIÓN 

1º 
 

Actividade plástica sobre os días da 
Creación. 

Coñece o papel de Deus no mundo 
e na vida. 

2º Gamificación sobre a Biblia. Participa na gamificación da Biblia 
resolvendo as distintas probas. 

3º Elaboración dun comic sobre a historia Coñecer como o amor de Deus nos 



 do fillo pródigo. perdoan sempre. 

4º Elaboración dun mapa visual sobre a 
vida de Xesús. 

Recoñece algún dos momentos 
importantes da vida de Xesús. 

5º 
 

Lectura do comic: Xesús en versión 
“manga”. 

Identificas os principais episodios 
da vida de Xesús. 

6º  Realización dun vídeo no que se amose 
a importancia da testemuña das 
persoas. 

Expón algún dos froitos que debe 
amosar un cristián. 

 

 


