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1. ESTÁNDARES E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

-Ler, escribir e ordear números enteiros. -Le, escribe e ordea números ata o 79.
- Interpreta en textos numéricos e da vida 
cotiá os números naturais ata o 79.
-Coñece o anterior e posterior de cada 
número.

- Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá adecuados o seu nivel. Establecendo  
relacións entre a vida real e as matemáticas.

-Utiliza os números ordinais en contextos
reais.
-Descompón e compón números naturais 
interpretando o valor de posición de cada 
una das súas cifras

- Realizar operacións e cálculos numéricos 
mediante diferentes procedementos incluindo 
o cálculo mental.

- Realiza cálculos numéricos básicos coa 
operación da suma e coa resta.

-Establecer equivalencias entre os elementos 
do sistema de numeración decimal: unidades 
e decenas.

-Descompón e compón números naturais 
interpretando o valor de posición de cada 
una das súas cifras.

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

-Expresarse e comunicarse de forma oral e 
con certa coherencia participando en 
situacións de comunicación dirixidas ou 
espontáneas.

-Participa activamente en:
 Diálogos
 Exposicións orais moi guiadas

-Progresar na adquisición do hábito lector. - Le de maneira fluida e comprensiva.
-Planificar e producir con axuda diferentes 
tipos de textos.

-Relaciona os códigos orais escrito: 
discrimina sons nas palabras e consolida 
aspectos grafomotores e grafías da lingua 
castelá en palabras significativas.
-Describe situacións cotiás.
-Realiza unha grafía lexible.

-Aplicar os coñecementos gramáticos 
básicos.

-Identifica sílabas e fonemas como 
elementos fundamentais da palabra.

-Gozar da escoita de textos literarios: contos 
tradicionais, poesías, retaílas.

-Gozo da escoita de textos literarios.

-Coñecer o funcionamento da biblioteca. -Utiliza de xeito guiado, a biblioteca.
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ÁREA DE LINGUA GALEGA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

-Participar nas situacións de interacción 
oral.

-Participa nunha conversa entre iguais.
-Comprende o que se lle di e o que lee.

-Manter unha axeitada actitude de escoita 
en situacións comunicativas cotiás.

-Atende ás intervencións dos demais e 
respecta as súas opinións.

-Usar as bibliotecas de aula e de centro, 
respectando as normas básicas de 
funcionamento.

-Valora a utilidade das bibliotecas de aula 
e de centro.

-Producir e reescribir textos sinxelos 
relativos a situación cotiás infantís e os 
relacionados coa escola.

-Produce e reescribe textos relativos a 
situación cotiás e da vida escolar.
-Realiza unha grafía lexible.
-Lee de maneira fluida.

-Recoñecer a relación entre son e grafía. -Recoñece a relación entre son e grafía.

-Identificar a palabra como instrumento 
para a segmentación da escritura.

-Separa as palabras que conforman un 
enunciado.

-Comprender a información explícita en 
textos sinxelos de uso cotiá.

-Comprende información concreta en 
textos sinxelos.

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

-Realizar traballos de observación, e 
experimentación conciencia dos 
sentimentos e sensacións como medios 
básicos para obter información, extraer 
conclusións e comunicalas sen esquecer a 
introducción ao manexo das TIC para este
fin e valorando o esforzo realizado.

-Recolle información a través da 
observación e experimentación 
iniciándose no emprego das TIC e outras 
fontes de información.

-Coñecer e respectar todos os elementos 
que conforman a escola e as súas 
funcións.

-Identifica aos membros da comunidade 
escolar, describe as tarefas que 
desenvolven e as respectan.

-Recoñecer as relacións simples de 
parentesco familiar e os seus roles.

-Identifica as relacións de parentesco, 
discrimina os roles familiares e contribúe 
ao reparto equitativo das tarefas.

-Identificar as partes da casa e o uso que 
se fai nelas, e diferenciar entre os 
diferentes tipos de vivendas que forman a 
súa contorna.

- Identifica as partes da casa, e coñece e 
explica o uso que se fai delas.
-Identifica diferentes tipos de vivendas e 
describe oralmente as diferenzas.
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Identifica as partes da casa e o uso que se 
fai nelas e diferencia entre os diferentes 
tipos de vivendas que forman a súa 
contorna.

-Coñecer as características básicas da 
contorna próxima e diferenciar os 
conceptos de cidade, vila, aldea.

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

- Coñecer  e clasificar os medios de 
transporte do seu ámbito, as características
fundamentais.

-Clasifica os diferentes medios de 
transporte da contorna segundo os seus 
usos,

-Observar e discriminar diferentes 
elementos viarios básicos de uso pionil.

-Coñece os sinais de tráfico necesarios 
para camiñar pola rúa.

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

-Traballar de forma cooperativa, 
respectando os compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

-Traballa de forma individual e en equipo 
e respecta os compañeiros/as, o material e 
as normas de convivencia.

-Identificar semellanzas e diferenzas entre
persoas valorando a diversidade.

- Identifica semellanzas e diferenzas entre 
as persoas valorando a diversidade
- Recoñece partes do propio corpo
-Verbaliza e comparte emocións e 
sentimentos propios e alleos
-Relaciona os bos hábitos con ter boa 
saúde

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

- Amosar respecto pola área e polos 
diferentes tipos de expresión plástica.

-Valora e respecta os diferentes tipos de 
expresión plástica.

-Valorar a limpeza,os materiais e a orden a
realización dunha tarefa plástica e o seu 
produto final.

-Valora a importancia da limpeza, do 
coidado do material e da orde para 
alcanzar o resultado final proposto.

-Identificar diferentes formas de 
representación do espazo.

-Identifica, nomea e debuxa as formas 
básicas.

-Realizar composicións plásticas que 
representen o mundo imaxinario, afectivo 
e social.

-Elabora portadas, colaxes e outros 
obxectos (recortar, pegar, encher ,usar 
pincéis, rotuladores, lapis
de cores etc).

-Valorar e disfrutar coas audicións -Escoita activamente e disfruta coas 
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musicais audicións musicais.

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

- Recoñecer desde a perspectiva
de participante as posibles situacións
conflictivas xurdidas nos xogos
aceptando as opinións dos demais.

- Mostra boa disposición para
solucionar os conflictos de xeito razoable.

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

- Reacciona corporalmente a estímulos sinxelos
visuais, auditivos e táctiles, dando respostas 
motrices que se adaptan ás características 
desde estímulos. 

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

- Desprázase de distintas formas, variando os 
puntos de apoio.
- Salta de distintas formas, variando os puntos 
de apoio e as frecuencias.
- Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal 
variando dos puntos de apoio, con 
coordinación e boa orientación espacial. 

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

- Representa personaxes e situacións, mediante 
o corpo e o movemento con desinhibición e 
espontaneidade.

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

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

- Recoñecer tácticas elementais
dos xogos aplicando as regras en
situación de cooperación e de
oposición.

- Utiliza as regras dos xogos en situación de 
cooperación e oposición.

ÁREA DE LINGUA EXTRANXEIRA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

 -Comprender preguntas persoais básicas e 
instrucións elementais.

-Comprende preguntas moi básicas.
-Segue instrucións .

-Falar de forma moi sinxela sobre el mesmo e a
súa contorna.

-Pregunta e responde en conversas moi 
sinxelas sobre el mesmo.

-Comprender o sentido xeral en textos   -Comprende a idea principal dunha historia 
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sinxelos con apoio visual. con apoio visual.

- Valora as linguas. - Participa nas actividades de aula e amosa 
curiosidade pola lingua.

-Recoñecer e utilizar léxico moi elemental de 
temas familiares.

- Comprende e usa o vocabulario básico 
necesario para participar na aula.

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

-Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a 
valorando positivamente as súas características 
físicas e calidades expresándoa mediante a 
linguaxe oral e representacións.

-Expresa a percepción da súa propia 
identidade
-Manifesta verbalmente unha visión 
positiva das súas características físicas e 
calidades persoais.

-Tomar conciencia das emocións , recoñecendo 
os signos físicos que os poden acompañar.

-Identifica e comunica as súas emocións.
-Dramatiza diferentes estados de ánimo.

-Desenvolver actitudes para actuar con 
motivación e responsabilidade.

-Interpreta o contorno e desenvólvese nel 
con autonomía.
-Realiza as tarefas seguindo  as pautas 
acordadas.
-Analiza e manifesta verbalmente qué e 
cómo aprendeu.

-Participar en actividades grupais e de 
equipo,tendo en conta as propias necesidades e 
amosando unha boa disposición para recibir e 
dar axuda.

-Desenvolve actitudes de colaboración en 
situación informais de interacción social
-Pide axuda cando a precisa e presta axuda 
aos seus compañeiros/as.

-Recoñecer, explicar e buscar solución sinxelas 
aos conflictos habituais no colexio.

-Colabora con persoas do outro sexo en 
diferentes situación escolares.

RELIXIÓN EVANXÉLICA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
- Recoñecer a Deus como Creador, identifica 
trazos do seu carácter

- Recoñece e comprende que Deus é 
creador.CCL
-Dá exemplos da creación.CCL,CAA

--Identificar, analizar e memorizar diversos 
textos bíblicos.

- Recoñece o valor do a Biblia como 
revelación do plan de Deus.CCL,CCEC

RELIXIÓN CATÓLICA

 CRITERIO DE AVALIACIÓN  ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

-Identificar e valorar a creación como acto de
amor de Deus o home.

- Coñece, respeta e coida a obra creada.
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-Coñecer a persoa como un ser capaz de falar 
con Deus.

-Memoriza e reproduce fórmulas sencillas
de petición e agradecimiento.

-Recoñecer e apreciar a relación paterno-filial 
entre Deus e o home.

-Coñece e valora que Deus fala a Abraham e 
Moisés para ser o seu amigo. 

-Recoñecer que os cristianos formamos una 
familia. 

-Asocia as características da familia da Iglesia 
coas da súa familia.

-Subraiar os elementos distintivos do domingo 
como día especial.

- Coñece e expresa o sentido do domingo. 

2.    AVALUACIÓN E CUALIFICACIÓN.

  
          

                     
                   AVALIACIÓN

- Procedemento para evaluación final 
de curso: a media dos dous primeiros 
trimestres (traballo diario na aula, 
probas específicas), e un punto polas 
entregas de traballos (de repaso e 
reforzo) por vía telemática, e 
presenciais se fose posible do terceiro 
trimestre.
En ningún caso a terceira avaliación 
será desfavorable para o alumnado.

- Técnicas: observación diaria na aula, 
probas específicas escritas e orais.

- Instrumentos:  listas de control, escalas
de valoración e portafolio.

 
      

           ALUMNADO CON MATERIAS    
PENDENTES

- Procedementos: O alumnado con 
materias pendentes enviaselle traballo 
de reforzo.

- Criterios de cualificación:  terase en 
conta as circunstamcias persoais e 
familiares de cada alumno, e o avance e 
melloría nos aspectos a reforzar.

- Criterios de avaliación: os recollidos 
na programación para cada una das 
áreas.

- Técnicas: contacto telefónico e por vía 
telemática

- Instrumentos: listas de control, escalas 
de valoración e portafolio.
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         CRITERIOS DE PROMOCIÓN

- O alumnado promocionará o curso 
seguinte se : acada as competencias 
clave e os obxectivos minímos do curso,
é realiza o traballo de forma autonóma.

- O referente será o traballo realizado 
polo alumno no 1º e 2º trimestre, e os 
traballos do 3º trimestre, estes nunca 
desfavorecerán o alumnado.

- Esta medida tomarase de forma 
colexiada, primando o criterio do 
profesor tutor.

- No caso de non promocionar 
permanecerá no mesmo curso cun plan 
específico de reforzo.

3.   METODOLOXÍA

                 
              ACTIVIDADES

     Son colgadas a través da web do colexio;
- De repaso
- De reforzo
- Xogos e actividades telemáticas
- Cancións
- Lecturas

                 
                  
                METODOLOXÍA
     ( alumnado con conectividade e sen 
conectividade)

  
- A metolodoloxía empregada é a 

recollida nos distintos documentos 
legais da etapa;

 Decreto 105/2014, polo que se 
establece o currículum da 
Educación Primaria na 
Comunidade Autonóma de 
Galicia.

 Orde do 9 de xuño do 2016 que 
regula a evaluación e promoción
na Educación Primaria.

 Decreto 229/2011, que regula 
atención a diversidade do 
alumnado.

- Calidade e equidade que garantice a 
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igualdade de oportunidades.

- O eixe de traballo e o desarrollo das 
competencias clave e obxectivos da 
etapa, encamiñando o alumnado o logro 
dunha formación integral.

- Integración das distintas experiencias e 
aprendizaxes do alumnado, terá en 
conta os seus diferentes ritmos e estilos 
de aprendizaxe, favorecendo a 
capacidade de aprender por si mesmo e 
promovendo o traballo colaborativo e en
equipo. 

- A lectura constitúe un factor 
fundamental para o desenvolvemento 
das competencias clave; é o 
desenvolvemento de estratexias de 
comprensión lectora de todo tipo de 
textos e imaxes, en calquera soporte e 
formato.

- Promover que o alumnado aprenda a 
prender a aprender (planificando e 
tomando decisión) sendo 
progresivamente máis autónomo.

- Atención a diversidade do alumnado.

  Alumnado con conectividade: dispón 
de recursos de acceso a materiais por  
vía telemática.A supervisión realizase 
por contacto telefónico, correo 
electrónico para envío de traballo e 
entregas presenciasi no centro o longo 
da última semana de maio e mes de 
xuño.

   Alumnado sen conectividade e uso do 
programa “Ninguen atrás” e “ 
Quedateencasa” impulsadado polo 
concello da Coruña e Cambre.A 
supervisión realizase mediante               
contacto telefónico e entregas 
presenciais no centro o longo da última 
semana de maio e mes de xuño.

 Alumnadao con imposibilidade de 
contactar coas familias.
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             MATERIAS E RECURSOS

-   Programación
      -   Guias didácticas
      -   Materiais eleborados polos docentes

-   Fichas de reforzo e ampliación
-   Programa “Ninguen atrás” e “Quedate en
casa”
- Blog“mealegrodeoirte.blogspot.com”

4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

      INFORMACIÓN AS 
FAMILIAS

- Chamadas telefónicas
- Abalar
- Correo electrónico persoal e de nivel
- Drive

            

       PUBLICIDADE - :http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsagradafamilia/
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