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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
BLOQUE 1 Comunicación oral 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÖN ESTANDARES APRENDIZAXE COMPETENC: 

Comprensión e expresión de 
mensaxes verbais e non verbais, 
especialmente xestos e ton de voz 
que complementen o significado da 
mensaxe. 

Recoñecer a información verbal e 
non verbal dos discursos orais 

Integra de xeito global os recursos 
verbais e non verbais para 
comunicarse oralmente, 

CCL 

Integra de xeito global os recursos 
verbais e non verbais para 
comunicarse oralmente, 

-Recoñecer o tema e as ideas 
principais de textos orais breves e 
sinxelos 
 

Comprende de forma global a 
información xeral de textos orais de 
uso habitual, do ámbito escolar e 
social 

CCL 
CAA 

Estratexias para utilizar a linguaxe 
oral como instrumento de 
comunicación e aprendizaxe: 
escoitar e preguntar. 
 

-Utilizar de xeito efectivo a linguaxe 
oral: escoitar e preguntar 
 

Emprega de xeito efectivo a 
linguaxe oral para comunicarse e 
aprender: escoita e pregunta para 
asegurar a comprensión. 
 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

 
BLOQUE 2 Y 3 Comunicación escrita 

-Lectura, en silencio e en voz alta, de 
distintos tipos de texto próximos á súa 
experiencia 

Ler en voz alta e en silencio diferentes 
textos 

Le en voz alta, sen dificultade, 
diferentes tipos de textos apropiados 
á súa idade 
-Le en silencio textos sinxelos 
próximos á súa experiencia 

CCL 

-Utilización de estratexias para a 
comprensión lectora de 

-Utilizar de xeito guiado estratexias 
elementais para a comprensión 

-Identifica as palabras clave dun 
texto. 

CCL 
CAA 



textos:consideración do título e das 
ilustracións. Identificación de palabras 
crave…. 
Uso do dicionario 

lectora de textos moi sinxelos de 
diversa tipoloxía. 
 

Formula hipóteses sobre o contido 
do texto a partir do título e de 
ilustracións redundantes 
Iníciase na utilización do dicionario 
de xeito guiado. 
 

.Cohesión do texto: mantemento do 
tempo verbal, puntuación, 
concordancia básica. 
 

Producir textos seguindo a coexión de 
xeito elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a 
presentación. 

-Respecta as normas gramaticais e 
ortográficas básicas, propias do 
nivel. 
-Reproduce textos ditados sinxelo 

CCL 

Creación de textos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal con 
intención informativa: carteis 
publicitarios. Anuncios. Cómics. 

-Elaborar proxectos individuais ou 
colectivos de carácter informativo 
sobre diferentes temas do área 

Elabora e presenta, de forma 
guiada, textos sinxelos, que ilustra 
con imaxes, : carteis publicitarios, 
anuncios e cómics. 

CCL     CD 

CAA     
CSIEE 

 
BLOQUE 4 Coñecemento da lingua 

-Recoñecemento das distintas clases 
de palabras (nome, verbo, adxectivo, 
pronomes, artigos) 

Aplicar os coñecementos básicos 
sobre a estrutura da lingua, a 
gramática (categorías gramaticais), o 
vocabulario (formación e significad 
das palabras e campos semánticos), 
así como as regras de ortografía para 
favorecer unha comunicación máis 
eficaz. 
 

Recoñece e identifica as categorías 
gramaticais básicas 
Utiliza palabras sinónimas, 
antónimas, polisémicas, frases 
feitas, na expresión oral e escrita. 
 

CCL 

Ortografía: utilización das regras 
básicas de ortografía e puntuación 
 
 

.Utiliza as normas ortográficas 
básicas. 
Diferencia familia de palabras 
Utiliza signos de puntuación nas 
súas composicións escritas. 

CCL 

 
 
 



 

Clases de nomes: comúns e propios. 

-Características e uso de cada clase 
de palabra. 

-Relacións que se establecen entre o 
substantivo e o resto dos 
compoñentes do grupo nominal. 

 

Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. 
Desenvolver estratexias para mellorar 
a comprensión oral e escrita a través 
do coñecemento da lingua. 

Clasifica e usa os tipos de nomes 
para elaborar textos escritos sinxelos 
. Aplica as normas de concordancia 
de xénero e número, na expresión 
oral e escrita. 
. Aplica, con axuda, as normas de 
acentuación (sílabas tónicas) nas 
súas producións escritas. 

CCL 

 
BLOQUE 5 Educación Literaria 

-Valoración dos textos literarios como 
fonte de gozo persoal. 
 

-Valorar os textos literarios como fonte 
de lecer e información 
 

▪ Valora e recoñece de forma global, 
distintos textos literarios sinxelos, 
como fonte de lecer e de 
información. 

 

 CCL 
CCEC 

Creación de textos literarios moi 
sinxelos, en prosa ou en verso e 
lectura dramatizada de textos 
literarios 
 

-Reproducir a partir de modelos dados 
textos literarios moi sinxelos, en prosa 
ou en verso 
-Participar con interese en 
dramatizacións de textos literarios 
adaptados á idade. 
 

-Crea, con axuda,  textos literarios 
moi sinxelos (contos, poemas) a 
partir de pautas ou modelos dados. 
-Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de textos 
literarios breves e sinxelos, 
axeitados á súa idade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪  CSC 

 

 
 

 

 

 

 



 



LINGUA GALEGA 
 

BLOQUE 1  Comunicación oral 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPET. 

-Comprensión e produción de textos 
orais sinxelos 
 

Comprender e producir textos orais 
sinxelos, propios do uso cotián ou do 
ámbito académico. 

-Participa nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e 
intervindo adecuadamente. 
-Elabora e produce textos orais sinxelos 

CCL    
CAA 

CSC 

CSEIEE 

-Actitude de escoita adecuada ante 
situacións comunicativas, 

-Manter unha actitude de escoita 
adecuada, respectando as opinións dos e 
das demais 

-Respecta as opinións da persoa que fala. 
 

CCL 

CSC 

-Uso de estratexias elementais para 
comprender e facer comprender as 
mensaxes orais 

-Amosar interese por expresarse en 
público coherentemente, 

- Interésase por expresarse oralmente coa 
pronuncia e entoación adecuada a cada acto 
comunicativo. 

CCL 

CAA 

BLOQUE 2  y 3 Comunicación escrita 

-Comprensión da información relevante 
en textos 

-Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos sinxelos. 

- Comprende, identifica y busca a información 
relevante de textos sinxelos 

CCL 

CSC 

-Lectura persoal, silenciosa e en voz 
alta, de textos sinxelos 
 

-Ler, en silencio ou en voz alta, textos 

sinxelos en galego 

-Le textos sinxelos en voz alta ou en silencio 
sen dificultade. 
 

CCL 

-Interese polos textos escritos  
 

-Amosar interese polos textos escritos 
 

-Amosa interese pola lectura como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación e de 
lecer 

CCL    
CAA 

CSC  
CCEC   

-Composición de textos propios 
 

-Producir textos sinxelos de diferente 

tipoloxía que permitan narrar, describir e 

resumir, emocións e informacións 

- Elabora, en diferentes soportes, textos 
propios da vida cotiá e académica, imitando 
modelos: cartas e correos electrónicos, 
mensaxes curtas, normas de convivencia, 
avisos, instrucións… 

CCL 

CAA 

CD 

-Utilización de elementos gráficos e 
paratextuais sinxelos, para facilitar a 
comprensión 
 

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

-Usa recursos gráficos sinxelos (ilustracións, 
subliñados, gráficos e tipografía) para facilitar 
a compresión de textos. 

-Ilustra creativamente os seus textos con 
imaxes relacionadasco seu contido. 

CCL 

CD 

CSIEE 

 



BLOQUE 4  Coñecemento da lingua 

-Uso das normas ortográficas básicas 
 

-Aplicar, de forma xeral, as normas 
ortográficas básicas 

-Utiliza as normas ortográficas básicas, 
aplicándoas nas súas producións escritas, con 
especial atención ás maiúsculas 

CCL 

 

Exploración das posibilidades do uso 
de diversos enlaces entre oracións … 

-Recoñecer e empregar conectores 
básicos. 
 

-Usa diversos conectores básicos entre 
oracións( e, ou, nin, .... 
 

CCL 

Uso do diccionario 
 

-Usar o dicionario 
 

-Usa o dicionario 
 

CCL     
CAA 

-.Identificación de palabras compostas 
e derivadas, de sinónimos de 
antónimos e palabras polisémicas 
básicas 

-Identificar palabras compostas e 
derivadas, así como sinónimos, 
antónimos e palabras polisémicas 
básicas, 
 

-Recoñece e usa sinónimos, antónimos e 
palabras polisémicas básicas 
 

CCL 

 
BLOQUE 5  Educación literaria 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPET. 

-Escoita, memorización e reprodución 
de textos procedentes da literatura 
popular oral galega 

-Escoitar, memorizar, reproducir e 
valorar textos sinxelos, procedentes da 
literatura galega 
 

-Valora os textos da literatura oral e escrita 
galega  
 

CCL 

CAA 

CCEC 

-Recreación e composición de 
poemas e relatos para comunicar 
sentimentos, 
 

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

-Recrea e compón poemas e relatos CCL 

CCEC 

CSC 

-Lectura guiada de poemas, de relatos 
e de obras, recoñecendo as 
características dalgúns modelos. 
 

-Identificar o xénero literario ao que 
pertencen uns textos dados 
 

-É quen de identificar o xénero literario ao que 
pertencen uns textos dados: 
 

CCL 

CCEC 

 
 



 
MATEMÁTICAS 

 
Bloque 1. . PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

Contidos Criterios Avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias 
 

Planificación do proceso de 
resolución de problemas: análise e 
comprensión do enunciado. 

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

. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, contexto 
do problema, pregunta realizada). 

▪ CCL ,  CMCT  e 
CAA 

Bloque 2- NÚMEROS 

▪ Nome e grafía dos números ata o 
10.000. 

▪ Identificación do número anterior 
e o seguinte a un dado. 

. Ler, escribir e ordenar os 
números utilizando 
razoamentos apropiados. 

. Le, escribe e ordena números ata 
o 10.000. 

CCL ,   
CMCT   

▪ Orde numérica Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor, 
en situacións da vida cotiá. 

Realiza correctamente series tanto 
ascendentes coma descendentes. 

CMCT   

▪ . Operacións con números 
naturais: adición, subtración, 
multiplicación e inicio a división. 

▪ . A multiplicación como suma de 
sumandos iguais e viceversa.  

▪ . Construción e memorización 
das táboas de multiplicar. 

▪ Identificación e uso dos termos 
propios da multiplicación: factores 
e produto. 

 

 
Realizar operación e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o 
cálculo mental, en situación de 
resolución de problemas. 

. Constrúe e memoriza as táboas 
de multiplicar, utilizándoas para 
realizar cálculo mental. 
. Realiza cálculos numéricos coa 
operación de multiplicación na 
resolución de problemas 

CMCT 
CAA 

Bloque 3 . MEDIDA 

▪  Expresión e forma simple dunha 
medición de lonxitude, capacidade, 
masa ou peso. 

▪  Elección da unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida. 

   . Realización de medicións 

Seleccionar e utilizar 
instrumentos e unidades de 
medida usuais, facendo 
previamente estimacións e 
expresando medidas de 
lonxitude, peso/masa, 

Identifica as unidades do sistema 
métrico decimal. Lonxitude, 
capacidade, masa ou peso. 
Mide con diferentes instrumentos 
elixindo a unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida. 

CMCT 
CAA 



capacidade e tempo, en 
contextos reais. 

▪ Comparación e ordenación de 
medidas dunha mesma magnitude. 

Comparar diferentes medidas 
de lonxitude, peso/masa, 
capacidade e tempo. 

Compara e ordena medidas dunha 
mesma magnitude. 

CMCT 

▪ . Lectura en reloxos analóxicos e 
dixitais. 

. Coñecer as unidades de 
medida do tempo e as súas 
relación, 

Resolve problemas da vida real 
utilizando as medidas temporais e 
as súas relacións 

CMCT 

 



CIENCIAS DA NATUREZA 
 

BLOQUE 1 Iniciación a actividade científica 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPET. 

Iniciarse na actividade científica 

. Realización de pequenos proxectos 

de investigación 

Buscar e organizar información. 
Comunicar o resultado. 
Establecer conxecturas de sucesos ou 
problemas que ocorren no seu contorno 
por medio da observación, e obter unha 
información  

Busca e organiza información, despois 
comunica o resultado. 
Establece conxecturas de sucesos ou 

problemas do seu contorno mediante a 

observación e obtén unha información. 

CAA 
CMCT 
CSIEE 

Iniciación no traballo cooperativo. 

Hábitos de esforzo e responsabilidade 

Aplicar  strategias para traballar en 
equipo, amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos, 
 

Aplica  strategias para traballar en equipo, 
amosando habilidades para a resolución 
pacífica de conflitos. 

CAA 
CMCT 
CSIEE 
CSC 

BLOQUE 2 O ser humano e a saude 

O corpo humano e o seu 
funcionamento 

Identificar  a morfoloxía externa do corpo 

e os órganos máis importantes para o 

seu funcionamento. 

Explica a morfoloxía externa do propio corpo e 
o seu funcionamento 

CMCCT 

As función vitais. 

 

Coñecer os pricipais órganos vitais e 

entender a súa importancia no 

funcionamento do organismo 

Coñece os pricipais órganos vitais e entende a 
súa importancia no funcionamento do 
organismo 

CMCCT 

A saúde e a enfermidade. 

 

Recoñecer  algún factor causante das 

enfermedades máis habituais e aplicar 

actuacións para a súa  prevención. 

Recoñece algún factor causante das 
enfermedades máis habituais e aplica 
actuacións para a súa  prevención 

CMCCT 
CSC 

Hábitos saudables para o corpo Empregar hábitos de hixiene, de 

exercicio e de alimentación san 

Emprega hábitos de hixiene, de exercicio e de 

alimentación san. 

CMCCT 
CSC 

Alimentación equilibrada. Diferenciar entre dieta equilibrada e non 

equilibrada 

Diferencia entre dieta equilibrada e non 

equilibrada 

CMCCT 

BLOQUE 3  Os seres vivos 

Diferenza entre seres vivos e inertes. Identificar a diferenza entre seres vivos e 
inertes 

Coñece a diferenza entre seres vivos e 
inertes 

CMCCT 
CSC 



Identificación de animais e de plantas 
como seres vivos. 

Recoñecer aos animais e plantas como 
seres vivos. 

Recoñece aos animais e plantas como seres 
vivos. 
 

CMCCT 
CSC 

Observación e comparación das 
diversas maneiras en que os seres 
vivos realizan as función vitais. 

Coñecer as función de relación, 
reprodución  e alimentación dun ser vivo 

Coñece as función de relación, reprodución  e 
alimentación dun ser vivo 

CMCCT 

Clasificación das plantas (herbas, 
arbustos e árbores) a partir de 
características observables. 

 

Identificar e clasificar, con criterios 
científicos,  plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas 
características principais 

Observa, identifica e recoñece as 
características das plantas do seu contorno e 
clasifícaas con criterio científico. 

CMCCT 
CSIEE 
CCL 

 



CIENCIAS SOCIAIS 
 

BLOQUE 1 Contidos comúns 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPET. 

Emprego de técnicas de estudo 

individual e de estratexias de traballo 

cooperativo 

Empregar estratexias de traballo 
cooperativo e adoitar un comportamento 
de respecto e tolerancia ante as 
diferentes ideas 

Participa en actividades individuais e de grupo 

e, emprega estratexias de traballo cooperativo 

adoitando un comportamento responsable, 

construtivo e solidario. 

CSC 

CAA 

CMCCT 

.Utilización da terminoloxía propia da 

área 

Coñecer a terminoloxía propia da área e 
achegarse a comprender textos sinxelos 

.Identifica a terminoloxía propia da área e 
comprende textos sinxelos 

CCL 

CMCCT 

CSC 

 
BLOQUE 2 O mundo que nos rodea 

- O Sistema solar: O Sol e os planetas. 

- O planeta Terra e a Lúa, o seu 

satélite. Características. Os 

movementos da Terra e a Lúa e as 

súas consecuencias: as estacións do 

ano, o día e a noite. 

. Recoñecer e situar os principais 

elementos do Sistema Solar: O Sol, os 

planetas e as súas características. 

. Localizar o planeta Terra e a Lúa no 

Sistema Solar e recoñecer algunhas das 

súas características principais. 

Identifica, localiza os elementos principais do 

Sistema Solar: O Sol, os planetas e 

recoñecealgunha das súas características 

básicas. 

 

CCL 
CMCCT 

Formas de representar a Terra. 
Planos, mapas, planisferios e globos 
terráqueos 

- Distinguir entre planos, mapas e  

planisferios 

Recoñece as distintas formas de 

representación da Terra, planos, mapas e 

demais. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

A atmósfera. Fenómenos, as nubes e 

as precipitacións 

Explica de maneirasinxela como se 

formas as nubes e as precipitacións 

Identifica as causas que producen a 
formacións das nubes e as precipitacións 

CMCCT 

CCL 

O cliclo da auga: fases. Explicar cómo se produce o ciclo da auga 

e as súas fases. 

Identifica as fases do ciclo da auga. CMCCT 

CAA 

.Paisaxe: definición, elementos básicos 

que caracterizan as paisaxes 

. Explicar que é unha paisaxe, os seus 

elementos básicos e recoñecer os 

distintos tipos de paisaxes 

.Define paisaxe, identifica os seus elementos e 

recoñece as diferentes tipos de paisaxe 

básicas 

CMCCT 

CCL 



A intervención humana no medio 

próximo. A contaminación atmosférica 

e o cambio climático 

Explicar a importancia e as 

consecuencias da intervención humana 

no medio próximo 

Explica o impacto e as consecuencias 

negativas que a acción humana ten sobre o 

medio máis próximo. 

▪ CSC 

CCL 

 
BLOQUE 3  Vivir en sociedade 

.Educación Viaria. Adquisición de 
coñecementos básicos que contribúan 
a consolidar condutas e hábitos viarios 
correctos. 

Coñecer as normas básicas e sinxelas de 
circulación e utilizalas como persoa 
usuaria de medios de transporte. 

Coñece, utiliza e respecta as normas básicas 
de circulación. 

CSC 

 



CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 
APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

Expresión de vivencias e sentimentos 
de forma construtiva. 

Crear unha imaxe positiva dun mesmo Reflexiona sobre a súa 
personalidade e verbaliza as 
conclusións. 

CSC 

CSIEE 

Valoración do erro como factor de 
aprendizaxe e mellora 

Desenvolver o propio potencial,  e 
esforzándose para o logro de éxitos 
individuais e compartidos. 

Realiza unha autoavaliación 
responsable da execución 
das tarefas con axuda dunha 
persoa adulta. 

CSC 

CSIEE 
CAA 

. Causas e consecuencias das 
accións propias 

Propoñerse desafíos e levalos a cabo 
mediante unha toma de decisión persoal, 

Reflexiona, respondendo a 
preguntas, as consecuencias 
das súas accións 

CSC 

CSIEE 
CCL 

. A comunicación expresiva. Os 
elementos da comunicación que 
favorecen o diálogo. Iniciación, 
mantemento e finalización de 
conversas. Identificación, 
recoñecemento e análise de hábitos 
que facilitan e dificultan a 
comunicación. 

Iniciar, manter e finalizar conversas cunha 
maneira de falar adecuada aos interlocutores 
e ao contexto 

. Comunícase empregando 
expresións para mellorar a 
comunicación 
. Amosa interese polos seus 
interlocutores. 

 
CSC 
CCL 

. O respecto, a tolerancia e a 
valoración do outro. 

Actuar con tolerancia comprendendo e 
aceptando as diferenzas. 

Respecta e acepta as 
diferenzas individuais. 

CSC 

As dinámicas de cohesión de grupo. Contribuír á mellora do clima do grupo, 
amosando actitudes cooperativas e 
establecendo relacións respectuosas. 

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

CSC 

CSIEE 

. A resolución de conflitos. A linguaxe 
positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais 

. A resolución de conflitos. A linguaxe 
positiva na comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos persoais 

Resolve os conflitos, coa 
axuda dunha persoa adulta, 
de modo construtivo. . 
Analiza as emocións e 
sentimentos das partes en 
conflito. 

CSC 

CSIEE 

VALORES 



Análise das medidas que contribúen 
a un equilibrio de xénero e a unha 
auténtica igualdade de 
oportunidades. Identificación e 
rexeitamento de desigualdades entre 
mulleres e homes no mundo laboral e 
na vida cotiá. 

Participar activamente na vida cívica 
valorando a igualdade de dereitos e 
corresponsabilidade de homes e mulleres. 

Colabora con persoas do 
outro sexo en diferentes 
situacións escolares. 

 .Realiza diferentes tipos de 
actividades 
independentemente do seu 
sexo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

 



EDUCACIÓN ARTÍSTICA ( EDUCACIÓN PLÁSTICA) 
 

BLOQUE 1  Educación audiovisual 

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPET. 

▪ Observación dos materiais 
empregados nas obras plásticas.  

 

Clasificar texturas, formas e cores 
atendendo a distintos criterios. 

Clasifica texturas, formas e cores atendendo a 
criterios de similitude ou diferenza. 

CCEC 

CCL 

 
 
BLOQUE 2   Expresión artística 

    

▪ . Elaboración de imaxes usando 
técnicas e recursos diversos.  

 

Utilizar instrumentos, técnicas e materiais 

adecuados para alcanzar un produto 

artístico final. 

Utiliza cores (primarias e mesturadas) e 

tonalidades cunha intención estética, 

manexando diferentes técnicas 

Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores,  

etc. para a composición de obras. 

Combina técnicas de picado, encartado e 

pegado. 

Usa a técnica de colaxe con limpeza e 

precisión, manexando diferentes técnicas. 

. Fai composicións correctamente a partir do 

eixe de simetría. 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 
CMCCT 

▪ . Respecto polas normas e pola 
repartición de tarefas establecidas 
no grupo.  

 

Respectar e valorar o traballo individual e 

en grupo. 

Leva a cabo proxectos en grupo respectando 
as ideas das demais persoas e colaborando 
coas tarefas  que lle foran encomendadas. 

CSC 

CCEC 

CAA 

Compilación de imaxes para 

complementar textos (carteis, 

. Utilizar as tecnoloxías da información e 

da comunicación para buscar material 

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para buscar material para as 
súas creacións artísticas. 

▪ CCEC 

CD 



anuncios, esquemas etc.). para as creacións propias ou colectivas. 

 
 



2. METODOLOXÍA  

Traballamos en base a uns principios metodolóxicos que teñan en conta as 

diversas situación nas que se atopa o noso alumnado, favorecendo una 

metodoloxía comunicativa, inclusiva, activa e participativa ( na medida que o 

permiten as circunstancias ) 

 

ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: 

As actividades súbense á páxina web do centro.Comunícaselle aos país a través 

de Abalar. 

Os nenos realízanas e poden reenvialas ao profesor a través do correo electrónico 

ou de telegram para a súa corrección. 

 

ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE: 

A comunicación realízase a través de WhatsApp : 

-Nuns casos imprimen as fichas e fannas. 

-Noutros casos, copianas para facelas ou contestan directamente nunha libreta. 

-Nun terceiro caso, envíase pdf cos traballos ao concello , e son eles os 

encargados de achegar a tarefa a cada neno. 

Nestes casos, as fichas poden ser enviadas para a súa corrección a través de 

fotografía. 

A implicación das familias no proceso ensinanza-aprendizaxe é un factor 

determinante , pero neste momento ademáis, cobra una importancia especial por 

iso os profesores manteñen abertas as liñas de comunicación cos país para 

resolver calquera dúbida, asesorar nas situación que o requiran e contestar as 

súas preguntas. 

3. ACTIVIDADES  

As actividades propostas pretenden: 

-Reforzar e repasar os estándares de aprendizaxe do primeiro e parte do segundo 

trimestre. 

-Desenrolo da creatividade: facer un monstro, elaborar un cómic. 

-Aplicación dos coñecementos adquiridos: elaboración de receitas tendo en conta 

os grupos de alimentos, invención de problemas. 

-Reflexión de vivencias e valores : o libro dos aplausos, os pensamentos do 

confinamento. 

-Utilización da tecnoloxía : búsqueda de información , visualización de videos. 



-Favorecer, na medida do posible, a participación dos alumnos nun proxecto 

común : revista “Outeiriño” 

-Recuperación para os alumnos que o precisen.Neste caso, o traballo é mandado 

de forma individual e personalizada. 

-Para os alumnos con NEE, as actividades son propostas nun traballo coordinado 

dos titores e os profesores de PT e AL 

4. AVALIACIÓN  

PROCEDEMENTOS: 

Farase un seguemento( Abalar,  telefónico, correo, whatsApp, Telegram…)   das 

actividades realizadas polos alumnos. 

CALIFICACIÓN  FINAL:  

Realizarase sobre as aprendizajes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, 

así como das actividades de repaso e reforzo do terceiro trimestre. 

 A calificación final será en función das notas das dúas primeiras avaliacións, 

poidendo engadir ata un máximo de dous puntos en función das actividades 

realizadas no terceiro trimestre.  

Este criterio establécese común para todas as materias e especialidades do 

alumnado de 3º de Educación Primaria. 

ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE: 

PROCEDEMENTOS: 

Farase un seguemento  das actividades de reforzo mandadas a cada alumno. 

Manterase contacto ( Abalar, telefónico ,correo ,WhatsApp, telegram) para 

solucionar dúbidas. 

CALIFICACIÓN  FINAL : 

Realizarase sobre as aprendizajes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, 

así como das actividades de repaso e reforzo do terceiro trimestre 

 A calificación final será en función das notas das dúas primeiras avaliacións  e 

tendo en conta o traballo realizado no terceiro trimestre poderase engadir ata un 

máximo de dous puntos. 

Este criterio establécese común para todas as materias e especialidades do 

alumnado de 3º de Educación Primaria. 

 

 

 

 



INGLÉS 

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e noseu 
caso ampliación) 

 
3. Información e publicidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA: 



 



 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos. 

- Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. 

- Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 

 

- Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas, cunha ortografía 

aceptable. 

 

- Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e 

con léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. 

- Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía 

axeitada para a súa idade. 

- Comprender e utilizar o léxico propio do nivel. - Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico para ler textos 

sinxelos adecuados á súa idade e escribir con léxico traballado. 

- Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas experiencias. 

- Aprende rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións mais habituais. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Materiais dixitais e en papel para reforzar os contidos traballados 
durante o período de docencia presencial.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Estase a proporcionar material en formato dixital para o alumnado con 
conectividade e en papel a través do programa do Concello para aqueles 
que non teñen conectividade.  

Materiais e recursos Recursos descargables e fotocopiables seleccionados das seguintes 
páxinas web:  
 
 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 
 
https://es.liveworksheets.com/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://es.liveworksheets.com/


 
 

4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A través da páxina web do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

 



MÚSICA  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Manter unha actitude de respecto e 

escoita activa 

Respecta os tempos de silencio 

para o bo estudo dos sons e a 

escoita das audicións.  

CSC 

Comunicar as sensacións e as 

impresións sentidas na audición, 

utilizando un vocabulario axeitado 

Emprega un vocabulario básico 

musical adaptado ao seu nivel 

CCL 

CCEC 

Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son 

Expresa as súas apreciacións 

persoais sobre o feito artístico 

musical 

CCL 

CCEC 

Coñece, entende e cumple as 

normas de comportamento en 

audicións e representacións 

musicais 

CSC 

 

 

 

 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Coñecer e utilizar as posibilidades 

sonoras e musicais do corpo e 

doutros obxectos, manipulando 

distintos materiais como fontes de 

son 

Repite esquemas rítmicos 

escoitados. 

CCEC 

CMCCT 

CAA 

 

 



BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Coñecer e valorar as posibilidades 

sonoras, de movemento e expresivas 

do corpo 

Responde co seu corpo a 

estímulos sonoros 

CCEC 

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
 

Seleccionaranse actividades relacionas co dado durante o curso presencial e que 

podan aplicarse dende o confinamento, con actividades en diversos soportes (enlaces 

web, material imprimible…). Tratarase de dar resposta ás necesidades dos alumnos/as 

adaptándonos a esta circunstancia excepcional, dende unha metodoloxía lúdica e 

aberta. 

3. Información e publicidade 
 

Remitiráselle aos nenos/as e ás familias á páxina web do centro, onde colgaranse os 

recursos anteriormente citados. 

 
 

 

 

 



ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 3º DE PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 1 : CONTIDOS COMÚNS 

-Extraer información relacionada con 
temas de interese na etapa 
empregando fontes de información 
determinadas e facendo uso das 
tecnoloxías da información e 
comunicación. 

-Utiliza ás novas tecnoloxías para 
localizar e extraer información. 

 
 

CD 
CAA 

Bloque 4: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

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

-Representa personaxes, situacións , 
ideas e sentimentos utilizando os 
recursos expresivos do corpo. 
-Expresa movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais. 

 
 

CCEC 
CAA 

Bloque 6: XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

-Resolver retos tácticos elementais 
propios do xogo e de actividades 
físicas aplicando principios e regras 
para resolver situacións motrices.
  

-Realiza combinacións de habilidades 
motrices básicas axustándose a un 
obxectivo e a un espazo. 

 
CSIEE 
CAA 

 
 

 
2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

 
Seleccionaranse  actividades relacionadas co dado durante o curso presencial e 

aplicables dende o confinamento, buscando a máxima participación con contidos 

maiormente procedimentais e propoñendo dende diversos soportes  

(audiovisual, enlaces web,  material imprimible etc…). Trataremos de dar 

resposta ás necesidades físicas e emocionais dos nosos alumnos adaptándonos a 

esta circunstancia excepcional dende unha metodoloxía aberta lúdica e creativa. 

3. Información e publicidade. 
 

Remitiráselle aos nenos e ás familias á páxina web do centro onde colgaránse os recursos 
anteriormente citados. 



ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA: TERCERO 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

 

 
  
BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE  
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
Tomar conciencia de que las acciones personales 
acercan o separan de Dios  

 

  
  
 Distingue y enumera acciones personales que le 
hacen feliz o infeliz  

 

 
  Reconocer y valorar que sus padres, amigos y 
entorno son un don de Dios para su felicidad 
  

 

 

 Enumera, describe y comparte situaciones, 

personas o cosas por las que está agradecido 

 

 
 

 

 
 

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios 
con Israel.  

 

  

Conoce el contenido de la Alianza, identifica sus 
implicaciones y toma conciencia del sentido que 
pueden tener en la vida actual  

 

 

Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios 
con Israel  

 

Conoce el contenido de la Alianza, identifica sus 

implicaciones y toma conciencia del sentido que 

pueden tener en la vida actual. 

 

 Reconocer y valorar los signos de la amistad de 
Dios con su pueblo  

 

 

 Se interesa y agradece los signos del cuidado de 
Dios en su vida: la salud, la familia, la escuela, los 
amigos…  



 

 

 

 
 

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN  

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
 
Asociar el Bautismo de Jesús con el momento en el 
que inicia su vida pública  

 

  
Narra los cambios que el Bautismo introduce en la 
vida de Jesús.  

 

 

Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres 

con sus gestos y acciones  

 

 

Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los 

gestos y acciones de Jesús que hacen felices a los 

hombres 

 

 
 

 

 
 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 
Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que 
continúan la misión de Jesús.  

 

  

 Busca testimonios de la acción misionera y 
caritativa de la Iglesia como continuidad de la 
misión de Jesús.  

 

 
 
 Señalar la oración como una forma de expresión 
de la amistad con Dios.  
 

 

 

 Recopila y pone en común con sus compañeros 

oraciones que la comunidad cristiana utiliza 

cotidianamente 

 

 
 



 

 

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

 

Actividades Segundo as instruccións do 27 de abril de 2020, deséñanse tarefas 

de recuperación, repaso e reforzo e, no seu caso, ampliación das 

actividades anteriores a este 3º trimestre.  

A actividad fundamental proposta  para este 3º trimestre será o 

programa de radio “me alegro de oírte” creado e deseñado para 

repasar diferentes historias e principios bíblicos xa estudados. 

Materiais e recursos Ordenador,tablet ou movil , conexión a Internet, programa de 
radio, bloge, correo electrónico 

Axuda dos pais, no caso de ser necesario. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Nalgún caso no que o alumno non teña acceso a Internet, 
intentarase proporcionarlle o material por outro medio. 

 

 

3. Información e publicidade 

 

Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Información da publicación das actividades ás familias 
por medio da páxina web do centro e mediante correo 
electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsagradafamilia/ 

 

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


RELIXIÓN EVANXÉLICA 

ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e 

no seu caso ampliación)  

3. Información e publicidade. 

  



 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
(3º DE PRIMARIA) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer a protección de Deus sobre a 
Biblia ao longo da historia de maneira 
que preservou a súa formación, 
desenvolvemento e preservación ata os 
nosos días. 

8.3. Coñece a estrutura da Biblia. 

CMCT,CAA 

 

Descubrir e coñecer como Deus se 
revela aos seres humanos dende o 
comezo da humanidade e ao longo de 
toda a historia bíblica. 
 

16.7. Identifica e valora a intervención 

divina nas experiencias dos heroes da 

fe. CCL,CSC 

 

Descubrir - a partir do texto bíblico - 
como viviron diversas persoas (nenos, 
novos e adultos; homes e mulleres), 
analizando as súas actitudes e valores 
e expresándoos a través de diversas 
linguaxes (oral, escrito, corporal, 
plástico e musical). 
 

17.2. Valora e compara o 

comportamento e as actitudes de 

personaxes bíblicos traballados. CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 
 

Actividades Segundo as instruccións do 27 de abril de 2020, deséñanse 

tarefas de recuperación, repaso e reforzo e, no seu caso, 

ampliación das actividades anteriores a este 3º trimestre.  

A actividad fundamental proposta  para este 3º trimestre será 

o programa de radio “me alegro de oírte” creado e deseñado 

para repasar diferentes historias e principios bíblicos xa 

estudados. 

Materiais e recursos Ordenador,tablet ou movil , conexión a Internet, programa de 
radio, bloge, correo electrónico 
Axuda dos pais, no caso de ser necesario. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Nalgún caso no que o alumno non teña acceso a Internet, 
intentarase proporcionarlle o material por outro medio. 

 

 

3. Información e publicidade 

 

Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Información da publicación das actividades ás 
familias por medio da páxina web do centro e no 
bloge “mealegrodeoirte.blogspot.com”. Nalgún caso 
mediante correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsagradafamilia/ 

 

https://mealegrodeoirte.blogspot.com/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsagradafamilia/
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