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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ÁREA LINGUA GALEGA
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR
B1.1. Comprender textos orais diversos, procedentes da radio, da
LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes
televisión ou da internet, interpretando as intencións explícitas así como
da radio, da televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un resumo.
as intencións, opinións e valores non explícitos.
LGB1.2.1. Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, seleccionar
e clasificar, con certa autonomía, a información relevante e necesaria para
B1.2.Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de realizar traballos ou completar información, valorando os medios de
comunicación como instrumento de aprendizaxe.
comunicación como instrumento de aprendizaxe.
LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos, imitando modelos de calquera medio
de comunicación.
LGB1.4.2. Segue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas
máis destacadas.
B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do
LGB1.4.3. Iníciase na elaboración de pequeñas exposicións orais na aula,
ámbito académico.
adecuando o discurso ás diferentes necesidades comunicativas (narrar,
describir e exponer), utilizando o diccionario se é preciso.
B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que LGB1.6.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.
rexen a interacción oral.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER
LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.
B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita
LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo,
en textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e
descritivo, expositivo e argumentativo.
realizar inferencias determinando intencións e dobres sentidos.
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto,
deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.
LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas
B2.2. Interpretar e comprender a información procedente de gráficos,
conceptuais e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a
esquemas e ilustracións.
acompaña.

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e esquematizar LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto, indicando as ideas principais e
e resumindo seu contido.
secundarias.
LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto antes de lelo, axudándose do
B.2.4. Utilizar estratexias para mellorar a lectura
título e as ilustracións.
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e
B3.1. Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do
cohesionando os enunciados.
texto.
LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico,
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.
BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a
B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e sílaba tónica das átonas.
funcionalmente, como apoio á comprensión e á produción de textos, así LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus
como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.
complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e
número e recoñece os complementos do nome.
B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e
reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.
compostas.
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura
B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da
popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros,
literatura popular galega e da literatura galega en xeral.
cancións, ditos, romances, cantigas) e da literatura galega en xeral.
B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptacións de LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil,
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adapta das á idade e en
soportes.
diferentes soportes.
B5.3. Analizar as características dos diferentes xéneros e as figuras LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros
literarias, así como temas e tópicos recorrentes.
literarios: narrativa, poesía e teatro.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante,
analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de
B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos
traballo e comunica, de forma oral e escrita, as conclusións.
previamente delimitados, facendo predicións sobre sucesos naturais,
CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos
integrando datos de observación directa e indirecta a partir da consulta
relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou
de fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en diferentes
escritos.
soportes.
CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de
páxina, inserción de ilustracións ou notas etc).
B1.2. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que ocorren CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e
dunha forma natural como sobre os que ocorren cando se provocan a tarefas e ten iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as
través dun experimento ou dunha experiencia.
consecuencias das decisións tomadas.
CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes
B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros,
e presentar informes coas conclusións en diferentes soportes.
internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de
proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións
BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE
B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización
en textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e das funcións vitais do ser humano.
realizar inferencias determinando intencións e dobres sentidos.
CNB2.2.1. Identifica e describe as principais características dos aparellos
B2.2. Coñecer o funcionamento de células, tecidos, órganos, aparellos,
respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais
sistemas: a súa localización, forma, estrutura, funcións, coidados etc.
funcións.
CNB2.3.2. Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando
B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado
as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde.
funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables e
CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.
coñecendo as repercusións para a saúde.

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS
CNB3.2.1. Identifica as características e clasifica os seres vivos: Reino animal.
B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos,
Reino das plantas. Reino dos fungos. Outros reinos.
atendendo ás súas características e tipos.
CNB3.2.3. Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.
B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu contorno CNB3.3.1. Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas
mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, empregando diversas alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas.
fontes de información e presentando os resultados en diferentes CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos,
soportes, mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e utilizando os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados,
coidado cara aos seres vivos.
comunicando de xeito oral e escrito os resultados.
BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA
CNB4.2.1. Identifica e explica algunhas das principais características das
diferentes formas de enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e
B4.2. Coñecer as características das fontes de enerxía e materias primas química.
renovables e non renovables e relacionalas co desenvolvemento CNB4.2.2. Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización
enerxético e sostible.
das enerxías renovables e non renovables: esgotamento, choiva ácida,
radioactividade, expoñendo posibles actuacións para un desenvolvemento
sostible.
B4.4. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre CNB4.4.5. Respecta as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos
diferentes fenómenos físicos e químicos da materia.
instrumentos de observación e dos materiais de traballo.
BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS
CNB5.1.2. Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das
B5.1. Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos
máquinas.
B5.3. Realizar experiencias sinxelas para coñecer as leis básicas que CNB5.3.1. Identifica os elementos dun circuíto eléctrico e explica algúns
rexen a transmisión da corrente eléctrica
efectos da electricidade.
B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía.Identificar CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da
os beneficios e riscos.
humanidade.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ÁREA CIENCIAS SOCIAIS
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS
B1.1.Obter información concreta e relevante sobre feitos ou CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a
fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fontes analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o
(directas e indirectas).
comunica oralmente e/ou por escrito.
B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet,
información e como instrumento para aprender, e expresar contidos blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos
sobre Ciencias sociais.
temas tratados.
B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar
constancia no estudo.
traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados.
B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que
CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que
supoñan a busca, selección e organización de textos de carácter social,
supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico,
xeográfico ou histórico, amosando habilidade para traballar tanto
social e histórico.
individualmente como de maneira colaborativa dentro dun equipo.
B1.5.Valorar o traballo en grupo, amosando actitudes de cooperación e CSB1.5.2.Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento
participación responsable, aceptando as diferenzas con respecto e responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do
tolerancia cara ás ideas e achegas alleas nos diálogos e debates.
funcionamento democrático.
BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA
B2.2.Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como
CSB2.2.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o
actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores que o
determinan.
determinan.
B2.3.Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as
que o compoñen e as características dos principais paisaxes de España características dos principais paisaxes de España e de Europa valorando a súa
e de Europa.
diversidade.
BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE
CSB3.2.1.Define poboación dun territorio e identifica os principais factores que
B3.2.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e inciden nesta e defíneos correctamente.
calculalos a partires dos datos de poboación.
CSB3.2.2 Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no
estudo da poboación.

B3.3.Distinguir as principais características española e europea, CSB3.3.1.Describe as principais características da poboación española e
explicando a súa evolución e a súa distribución demográfica e europea.
representándoa graficamente.
B3.5.Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores CSB3.5.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica
económicos, describir as características destes recoñecendo as distintas actividades no grupo ao que pertencen.
principais actividades económicas de España e Europa.
BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO
CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da
B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico e certos
historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo
e finais nomeando algunhas fontes da historia representativas de cada unha
da historia.
delas.
B4.3.Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das
procesos e acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais, distintas idades da historia en España.
máis relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización
global da súa evolución.
social de España das distintas épocas históricas estudadas.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ÁREA CIENCIAS SOCIAIS
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS
B1.1.Obter información concreta e relevante sobre feitos ou CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a
fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fontes analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o
(directas e indirectas).
comunica oralmente e/ou por escrito.
B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet,
información e como instrumento para aprender, e expresar contidos blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos
sobre Ciencias sociais.
temas tratados.
B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar
constancia no estudo.
traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados.
B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que
CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que
supoñan a busca, selección e organización de textos de carácter social,
supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico,
xeográfico ou histórico, amosando habilidade para traballar tanto
social e histórico.
individualmente como de maneira colaborativa dentro dun equipo.
B1.5.Valorar o traballo en grupo, amosando actitudes de cooperación e CSB1.5.2.Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento
participación responsable, aceptando as diferenzas con respecto e responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do
tolerancia cara ás ideas e achegas alleas nos diálogos e debates.
funcionamento democrático.
BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA
B2.2.Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como
CSB2.2.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o
actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores que o
determinan.
determinan.
B2.3.Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as
que o compoñen e as características dos principais paisaxes de España características dos principais paisaxes de España e de Europa valorando a súa
e de Europa.
diversidade.
BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE
B3.2.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e CSB3.2.1.Define poboación dun territorio e identifica os principais factores que
calculalos a partires dos datos de poboación.
inciden nesta e defíneos correctamente.

CSB3.2.2 Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no
estudo da poboación.
B3.3.Distinguir as principais características española e europea, CSB3.3.1.Describe as principais características da poboación española e
explicando a súa evolución e a súa distribución demográfica e europea.
representándoa graficamente.
B3.5.Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores CSB3.5.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica
económicos, describir as características destes recoñecendo as distintas actividades no grupo ao que pertencen.
principais actividades económicas de España e Europa.
BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO
CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da
B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico e certos
historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo
e finais nomeando algunhas fontes da historia representativas de cada unha
da historia.
delas.
B4.3.Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das
procesos e acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais, distintas idades da historia en España.
máis relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización
global da súa evolución.
social de España das distintas épocas históricas estudadas.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ÁREA LINGUA CASTELÁ
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR
LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o
B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou grao de formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica).
espontáneas, respectando as normas da comunicación: quenda de LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección.
palabra, organizar o discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos LCB1.1.4. Aplica as normas socio comunicativas: escoita atenta, espera de
e daws demais.
quendas participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa
interlocutora, papel de persoa moderadora e certas normas de cortesía.
LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para
B1.4. Analizar e valorar con sentido crítico as mensaxes orais.
a comprensión global (léxico,locucións).
B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do seu LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas
contexto de uso.
para as diferentes funcións da linguaxe.
B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as LCB1.6.1. Identifica o tema do texto.
ideas principais e secundarias e identificar ideas ou valores non LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto.
explícitos.
B1.8. Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: atendendo á
forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e LCB1.8.1. Segue instrucións dadas para levar a cabo actividades diversas.
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos,
literarios, prescritivos e persuasivos).
LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e
B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais
exprésaas oralmente en resposta a preguntas directas.
imitando modelos.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER
LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados
B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada á súa idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada.
LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras.
B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos
utilizando a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados,
ortografía correcta.
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos,

literarios, prescritivos e persuasivos).
B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as
ideas principais e secundarias nos distintos tipos de textos.

LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos expositivos.

LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender
un texto.
LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses.
B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de textos de diversa
LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo
índole.
relacións coa información que aparece no texto relacionada con estes.
LCB2.5.6. Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais
sinxelos.
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida
cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias,
textos literarios, folletos informativos e literarios, narracións, textos
B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con
científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións,
coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando as regras
normas, solicitudes, ....
ortográficas coidando a caligrafía, orde e presentación.
LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con
claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesivas e
respectando as normas gramaticais e ortográficas.
B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de
textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión
LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de
e reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando
acentuación e ortográficas propias do nivel.
estratexias de tratamento da información, redactando os seus textos
LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección.
con claridade, precisión e corrección, revisándoos para melloralos e
avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e alleas.
BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua:
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome,
significado das palabras e campos semánticos), así coma as regras de expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións.
ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz.
LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.
LCB4.2.4. Recoñece e usa os conectores básicos entre oracións: causa,
B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do consecuencia,
uso da lingua.
causalidade.
LCB4.2.5. Identifica as oracións como unidades de significado completo.
Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e predicado.
LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas
B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos.
producións escritas.
LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e
número na expresión oral e escrita.
B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as
escrita a través do coñecemento da lingua.
palabras dun texto.
LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación.
LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias.
B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo
avanzar na aprendizaxe.
da aprendizaxe.
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e
LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral,
recoñecer e interpretar algúns recursos da linguaxe literaria (metáforas,
literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.
personificacións, hipérboles e xogos de palabras), e diferenciar as
principais convencións formais dos xéneros.
B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas,
LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas.
cancións, contos, refráns ou adiviñas.
B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras
en verso, con sentido estético e creatividade: contos, poemas, adiviñas, teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos,
cancións, e fragmentos teatrais.
sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas producións.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ÁREA MATEMÁTICAS
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
B1.1. Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns, MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación,
regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios) para crear e
e funcionais, valorando a súa utilidade para facer predicións.
investigar conxecturas e construír e defender argumentos.
BLOQUE 2. NÚMEROS
B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números
distintos tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata naturais, utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de
as milésimas).
posición de cada unha das súas cifras.
MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais,
B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e
situacións da vida cotiá.
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.
MTB2.2.2. Utiliza os números negativos en contextos reais.
B2.4. Utilizar as propiedades das operacións, as estratexias persoais e
os diferentes procedementos que se usan segundo a natureza do
MTB2.4.1. Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10.
cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo,
estimación e calculadora).
MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.
B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo
porcentaxes sinxelas para interpretar e intercambiar información en equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores na
contextos da vida cotiá.
interpretación e resolución de problemas.
MTB2.5.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias
MTB2.6.1. Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10.
B2.6. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións,
MTB2.6.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula
aplicando as propiedades destas, as estratexias persoais e os diferentes
o produto dunha fracción por un número.
procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se
MTB2.6.3. Realiza operacións con números decimais.
realizará (algoritmos escritos, cálculo)
MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese.
B2.8. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta,
resta, multiplicación e división con distintos tipos de números, en multiplicación e división con distintos tipos de números (naturais, enteiros,

comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas decimais e fraccións).
e en situacións da vida cotiá.
MTB2.8.12. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.
MTB2.9.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos
B2.9. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación,
nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e
recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando
valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados e
conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as
reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas.
súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.
BLOQUE 3. MEDIDA
MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de
obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis
B3.1. Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o
caso, estimando a medida de magnitudes de lonxitude, capacidade, proceso seguido e a estratexia utilizada
masa e tempo facendo previsións razoables.
MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades
convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a
expresión dunha medida.
MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e
volume en forma simple dando o resultado na unidade determinada de
B3.2. Operar con diferentes medidas.
antemán.
MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.
B3.4. Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais,
unidades noutras da mesma magnitude, expresando os resultados en convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os
unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e por escrito resultados nas unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e por
o proceso seguido e aplicándoo á resolución de problemas.
escrito o proceso seguido.
BLOQUE 4. XEOMETRÍA
B4.2 Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a
triángulo, trapecio e rombo.
construción e exploración de formas xeométricas.
MTB4.3.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo.
B4.3. Comprender o método de calcular a área dun paralelogramo, MTB4.3.2. Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a
triángulo, trapecio e rombo. Calcular a área de figuras planas.
realización de cálculos sobre planos e espazos reais e para interpretar
situacións da vida diaria.

MTB4.4.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e
B4.4. Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver
círculo: centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular.
problemas.
MTB4.4.2. Calcula perímetro e área da circunferencia e do círculo.
MTB4.6.1 Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos
B4.6. Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu traballados, utilizando estratexias heurísticas de razoamento (clasificación,
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando
a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados reflexionando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as
sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas.
súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización.
BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando
algúns recursos sinxelos de representación gráfica: táboas de datos, MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares.
bloques de barras, diagramas lineais… comunicando a información.
MTB5.2.1. Recolle e clasifica datos cualitativos e cuantitativos de situacións do
seu contorno, utilizándoos para construír táboas de frecuencias absolutas e
B5.2. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto
relativas.
de datos relativos ao contorno inmediato.
MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras,
poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA
B1.1. Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na
VSCB1.1.2. Actúa de forma respectable e digna.
dignidade persoal.
B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación
VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e
intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e
asumindo compromisos para a consecución de obxectivos.
compartidos.
B1.5. Propoñerse desafíos e levalos a cabo mediante unha toma de
decisións persoal, meditada e responsable, desenvolvendo un bo VSCB1.5.1. Emprega o pensamento consecuencial para tomar decisións éticas.
sentido do compromiso respecto a un mesmo e aos demais.
BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS
VSCB2.1.3. Colabora en proxectos grupais
escoitando
activamente,
B2.1. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con
demostrando interese polas outras persoas e axudando a que sigan motivadas
empatía.
para expresarse.
B2.6. Analizar criticamente as consecuencias dos prexuízos sociais,
VSCB2.6.2. Expón razoadamente as consecuencias dos prexuízos sociais para
reflexionando sobre os problemas que provocan e o seu efecto nas
as persoas do contorno social próximo.
persoas que os sofren.
BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS
B3.1. Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha
actitude aberta cara aos demais e compartindo puntos de vista e VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.
sentimentos.
B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e
VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo.
amosando condutas solidarias.
B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da
comunidade educativa empregando o sistema de valores persoal que VSCB3.3.4.
Respecta as normas do centro escolar.
constrúe a partir dos valores universais.
B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e VSCB3.4.3. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos,

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.
B3.8. Comprender a declaración da igualdade de dereitos e a non
discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, aplicándoa
á análise do contorno social.
B3.9. Expresar a relevancia de preservar os dereitos de libre expresión
e opinión, liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión
realizando traballos de análise e síntese.
B3.10. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de
dereitos e corresponsabilidade de homes e mulleres.

intencións e posicionamentos nas relacións interpersoais.

VSCB3.8.1. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdade
de oportunidades…

VSCB3.9.1.1.Valora

e respecta a libre expresión.

VSCB3.10.1. Axuíza críticamente actitudes de falta de respecto á igualdade
de oportunidades de homes e mulleres.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Cualificación final

Alumnado de
materias
pendente

Procedementos:
 Observación do traballo diario do alumno.
 Revisión de tarefas.
 Realización das fichas de reforzo.
Instrumentos:
 Proxectos
 Traballo diario
 Fichas e material dado.
Teranse en conta os resultados da 1ª e 2ª avaliación, así como as tarefas do
terceiro trimestre sempre e cando beneficien ao alumado.

Elaborarase un Plan específico de recuperación, onde se farán constar, entre
outras, as dificultades detectadas nos contidos e competencias.

Os titores en coordinación co profesorado especialista e de apoio revisarán os
contidos das adaptacións curriculares das diferentes materias. Selecciónandose os
estándares de aprendizaxe e competencias consideradas imprescindibles para que
o alumno supere dita AC. É preciso flexibilizar o plan de traballo, adecuando a
proposta educativa ás necesidades específicas individuais e ás circunstancias
familiares e extraordinarias derivadas do estado de alarma, con especial atención
ao aspecto emocional derivado do estado de confinamento. Cóidase especialmente
o benestar do alumno, tendo en conta o seu ritmo e capacidade de traballo
autónomo, os recursos técnicos e materiais de que dispón e as posibilidades de
apoio por parte das familias, evitando sobrecargar ao alumno con tarefas.

Alumnado
con AC

Propóñense metodoloxías e recursos lúdicos, empregando no posible recursos
dixitais adaptados á situación e á dificultade de compensar no entorno familiar a
falta do traballo presencial do especialista. De cara a avaliación final , valorarase o
grao de desenvolvemento acadado polo alumno no presente curso, marcado pola
declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, concretando os
criterios de avaliación en función dos estándares considerados imprescindibles e
tomando como base as aprendizaxes realizadas no primeiro e segundo trimestre.
Recolleranse no informe individualizado aqueles estándares de aprendizaxe e
competencias da AC non acadados ou non traballados * por mor das circunstancias
extraordinarias deste curso, e teranse en conta para retomalos na do vindeiro curso
2020-21.

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

Actividades

Sempre que sexa posible deseñaranse actividades interdisciplinares. As
actividades que se desenvolverán será, principalmente, de repaso e reforzo
dos estándares sinalados, que corresponden no perfil de área ao primeiro e
segundo trimestre principalmente. Incluiranse actividades nas que o
alumnado deba mobilizar os seus coñecementos previos así como actividades
máis mecánicas. Adaptaranse as actividades a aquel alumnado que o necesite,
de xeito que se siga garantindo, na medida do posible, a aprendizaxe
individualizada. Actividades tipo:







Fichas de repaso e reforzo: escritas ou con actividades online.
Actividades de busca e selección de información.
Lecturas comprensivas de diferentes textos e formatos
Vídeos e actividades interactivas.
Scaperoom.
Tareas lúdicas e motivadoras relacionadas con temáticas propostas
pola Biblioteca, EDL, etc como Día do Libro, Ciencia na Rúa Os Maios...

A metodoloxía que se levará a cabo será a distancia, tendo sempre en conta as
necesidades e peculiaridades do alumnado.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

 Alumnado con conectividade: a través da web do centro do apartado
de titorías e do blog das clases: obloguesextum.blogspot.com.
 Aplicación Abalarmóbil.
 Correos electrónicos e chamadas telefónicas.
 Sempre que se poida usarase Cisco Webex Meetings, para
videochamadas grupais.
 Alumnado sen conectividade: faranse chegar as tarefas a través do
programa “Ninguén atrás” .
 Libros de texto dixitais da editorial SM, Vicens Vives, Santillana.
 Recursos en rede.
 Fichas de traballo elaboradas ou recopiladas polas mestras.
 Blog da Biblioteca.
 Blog de aula.

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

 Web do centro
 Abalarmóbil
 Correo creado para entrega de tarefas e de comunicación coas
familias.
 Chamadas telefónicas coas familias.
 Cisco webex meeting cando sexa posible
 Publicación na páxina web do centro, blog de aula
electrónicos.

e correos

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Relixión
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
1. Recoñecer e aceptar a necesidade dun Salvador para ser feliz.
2. Descubrir e apreciar a riqueza dos textos sapienciais na historia

1.1 Busca, compara y comenta distintas expresións do desexo humano de salvación na literatura e
música actuais.
2.1 identifica e valora expresións recollidas nos libros sapienciais que enriquecen e melloran a persoa.
2.2 Investiga e contrasta a sabedoría popular con expresións da sabedoría de Israel emitindo un xuicio
persoal.
2.3 Propoñe, dialogando cos seus compañeiros, feitos e comportamentos onde se expresa a
humanidade dos textos sapienciais.

3. Diferenciar a aportación dos sacramentos do servicio á misión da Iglesia. Identificar os trazos
3.Coñece e explica o sucedido na Coresma e Semana Santa. Señala e explica os sinos pascuais.
do tempo litúrxico da Pascua.
3.3 Comprender que a misión de Xesús continúa na Iglesia.

3.3.1 Localiza e explica a misión apostólica nas expresións de Xesús recollidas nos evanxeos
sinópticos.
3.3.2 Constrúe un mapa comparativo das accións de Xesús e da Iglesia.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Observación directa na aula, traballo individual, traballo en grupo
cooperativo, traballo feito polas redes.
Avaliación

Instrumentos:
traballos feitos na clase, a través do ordenador, traballos do libro de texto,
probas orais
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Cualificación final

Proba
extraordinaria de
setembro
Criterios de avaliación:

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades TIC

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Todos os alumnos na 3º avaliación traballaron desde o ordenador

Materiais e recursos

Contos, relatos, cancións, actividades interactivas de repaso e reforzo, ,puzles, videos

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar
ao alumnado.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

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

Estándar de aprendizaxe

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos PLEB1.1. Comprende o esencial de historias, rimas,
principais en textos orais moi breves e sinxelos e con estruturas cancións,instrucións e anuncios publicitarios breves e sinxelos
simples e léxico de uso moi frecuente, transmitidos de viva voz ou adaptados a seus intereses e previamente traballados.
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.
B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de PLEB1.4. Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible que ten
entoación básicos e recoñecer os significados e intencións lugar na súa presenza (por exemplo, nunha tenda, nun tren).
comunicativas xerais relacionados con estes
B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir
textos orais moi breves e sinxelos, utilizando fórmulas e linguaxe
prefabricado ou expresións memorizadas, ou apoiando con xestos
o que se quere expresar

PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente
preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese
(presentarse e presentar a outras persoas; dar información básica
sobre si mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as súas
afeccións intereses e as principais actividades do seu día a día;
describir brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu
menú preferido, o aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto;
presentar un tema que lle interese (o seu grupo de música
preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e dar a súa
opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación
comprensible

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, que 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.

PLEB3.4. Comprende o esencial e os puntos principais de noticias
breves, historias apoiadas por imaxe e artigos de revistas para
mozas e mozos que traten temas que lle sexan familiares ou sexan
do seu interese (deportes, grupos musicais, xogos de ordenador)..

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal breve e simple
escritos moi breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases e (mensaxes, notas, postais, correos, chats ou SMS) na que dá as
estruturas moi usuais traballadas previamente
grazas, felicita a alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala
de si mesmo/a e da súa contorna inmediata (familia, amigos e
amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai
preguntas relativas a estes temas.
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.

PLEB5.1. Entende a información esencial en conversas breves e
sinxelas nas que participa que traten sobre temas familiares como,
por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a
descrición

B5.5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral ou escrito PLEB5.1. Entende a información esencial en conversas breves e
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos sinxelas nas que participa que traten sobre temas familiares como,
relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses. por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a
descrición

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Continua, global e de carácter diagnóstico e formativo para valorar os avances
realizados e os atrasos que se puidesen producir e co obxectivo de planificar as
medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro curso.
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres
así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, de
ampliación do 3º.
En todo caso, so terán valor positivo para a cualificación do alumnado.
Instrumentos:
- Análise da producción do alumnado no caderno, ordenador ou outro
tipo de material.
- Interese por aprender e participar nas tarefas.

Cualificación final

Neste sentido obterase a cualificación final a partir da nota do 1º e 2º
trimestre, e teranse en conta as tarefas realizadas no 3º durante o EA. Todo
isto sempre en beneficio do alumno.
Criterios de avaliación:
Térase en conta o traballo dos dous primeiros trimestres e tamén as tarefas
do terceiro trimestre que buscarán o reforzo e recuperación da materia.

Avaliación de
materia
pendentes

Criterios de cualificación:
O alumnado que realice ditas tarefas de reforzo e recuperación con
aproveitamento e seguindo un ritmo de traballo semanal poderá recuperar a
materia.
De non recuperala, promocionará con dita asignatura suspensa e cun
programa de reforzo para o próximo curso.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)
O traballo do alumnado centrarase especialmente no desenvolvemento
das actividades de recuperación, repaso e reforzo das aprendizaxes xa
traballadas nos dous primeiros trimestres do curso e, se procede de
ampliaciónDitas actividades só sirven para subir nota, e nunca para
baixala ou suspender.
Así mesmo, na medida do posible ditas actividades se plantexan como
tarefas globales que impliquen máis dunha área de coñecemento ou más
dunha competencia clave e que se baseen nos seguintes principios:
 Buscar o interese por aprender e mellorar as competencias e
capacidades dos nenos e nenas.
Actividades



Basear a práctica educativa na autorregulación do alumnado.



Adoitar por parte do profesorado a función de guía e mediador
para facilitar a aprendizaxe.



Fomentar as rutinas de traballo e o mantenemento do hábito de
estudo.



Favorecer a autoestima, inclusión, responsabilidade e
cooperación pois o alumnado esta vivindo unha situación especial
e excepcional.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade):

As tarefas programa serán colgadas semanalmente na páxina web do
centro e na aplicación de inglés “Blinklearning” habilitada para o estado
de alarma. Alí se explica o seu desenvolvemento, plazos de realización e
canles para o seu envío ao profesorado.
Tanto a través da mencionada plataforma como a través de servidores
de correo electrónico, o profesorado valora as tarefas e envía as
correccións pertinentes.
En canto ao alumnado sen recursos dixitais e/ou tecnolóxicos contan co
apoio do programa do concello “Ninguén atrás”, que se encarga de levar
as tarefas impresas aos domicilios dos mesmos.

Materiais e recursos

No caso de ter alumnado sen conectividade, ofrecerase o material
impreso, vía concello.
Para o alumnado con conectividade ofrecerase o acceso ao material a
través da web e da aplicación de inglés:
 Ordenador, tablet, teléfono móbil con conexión a internet, tanto
por parte do alumnado coma do equipo docente.
 Libros de texto e libros dixitais.
 Plataforma
educativa
blinklearning
.
Programa abalar móbil.
 Material funxible da casa do alumnado (folios, lapis, cores...)

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Educación Física
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica ante as modas e a imaxe corporal dos
modelos publicitarios.
B1.1. Opinar coherentemente con actitude crítica tanto desde a EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun
perspectiva de participante como de espectador ou espectadora, ante as xogo practicado na clase e o seu desenvolvemento.
posibles situacións conflitivas xurdidas, participando en debates, e EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.
EFB1.1.4. Recoñece e cualifica negativamente as condutas inapropiadas que se
aceptando as opinións das demais persoas
producen na práctica ou nos espectáculos deportivos.
EFB1.1.5. Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades.

B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese

EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma coherente e exprésase de forma

na etapa, e compartila, utilizando fontes de información determinadas correcta en diferentes situacións e respecta as opinións dos e
e facendo uso das tecnoloxías da información e a comunicación como
recurso de apoio á área.

das demais.

EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a competencia motriz.
EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en diferentes situacións,
resolvendo problemas motores con espontaneidade e creatividade.
B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.
respectándose a un mesmo e ás demais persoas nas actividades físicas, EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas
en distintos contornos incluíndo a natural e nos xogos, aceptando as clases.
normas e regras establecidas e actuando con interese e iniciativa EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das
individual e traballo en equipo.

competicións con deportividade.
EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas de educación viaria en contornos
habituais e non habituais.

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a das

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de

demais persoas, mostrando unha actitude reflexiva e crítica.

competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos adaptándose a diferentes tipos de

condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as

contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas axustándose

habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas

a parámetros espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural.

de forma eficaz.

EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos de contornos
e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas tendo en conta os dous
eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa realización aos
parámetros espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural.

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.
EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos no medio natural ou en contornos
non habituais, adaptando as habilidades motrices á diversidade e incerteza
procedente da contorno e ás súas posibilidades.
B4.2. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades artísticoexpresivas.

EFB4.2.1. Identifica a capacidade física básica implicada de forma
máis significativa nas actividades expresivas.
EFB4.2.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas
para a mellora das habilidades motrices implicadas nas actividades artísticoexpresivas.

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.
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemática.

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das
dosificando a intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas capacidades físicas orientadas á saúde.
posibilidades e a súa relación coa saúde.

EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia cardíaca e respiratoria, con distintas
intensidades de esforzo.
EFB5.2.3. Comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración
da actividade.

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de

EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para resolver situacións

actividades físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras básicas de táctica individual e colectiva en diferentes situacions
para resolver as situacións motrices, actuando de forma individual,

motrices.

coordinada e cooperativa e desempeñando as diferentes funcións EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a
un obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais.
implícitas en xogos e actividades
EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis
significativa nos exercicios.
EFB6.3.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas
B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades físico- deportivas

para a mellora das habilidades motrices.
EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de
cooperación e de oposición.
EFB6.3.4. Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos
que sobre o aparello locomotor se desenvolven na área de Ciencias da
natureza.

2. Cualificación final de curso
Para obter a cualificación final do curso, por unha parte farase a media aritmética da primeira e da segunda avaliación e, por outro lado, teranse en
conta os traballos feitos na casa. Dos resultados obtidos, escollerase o mellor para o alumnado, e esa será a nota final. A t erceira avaliación constará
como repaso e reforzo, e en casos concretos como ampliación.

3. Actividades, metodoloxía e recursos didácticos
Actividades

As actividades que se desenvolverán será, principalmente, de repaso e reforzo dos estándares sinalados, que
corresponden no perfil de área ao primeiro e segundo trimestre.
Por outra banda haberá propostas lúdicas e motivadoras para o alumnado.

Metodoloxía

A metodoloxía que se levará a cabo será a distancia, tendo sempre en conta as necesidades e peculiaridades do
alumnado. Colgarase as tarefas na web, e no blogue de sexto, así como algún xogo motriz voluntario, videos, retos,
etc, tamén mandarán por correo alguna tarefa específica, incluíndo fotos, videos, etc.

Recursos didácticos

Ordenador, web do centro, o blogue sextum, o blog de Elmer, Whatsapp…

4. Información e publicidade.
Información ao alumnado e ás familias

Informarase a través da web do centro, correo electrónico, espazo abalar móbil, Whatsapp ou vía
telefónica, de xeito que se poida chegar a todas as familias.

Publicidade

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Educación Artística.

CURSO

SEXTO

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC.CC.

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.

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a
interpretación de obras.

CCEC

EMB2.2.4. Interpreta pezas instrumentais de
diferentes estilos.

CAA
CCEC

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas,
recoñece erros e amosa interese por traballar
para corrixilos.

CAA

PLÁSTICA
B1.1. Formular opinións cun criterio EPB1.1.1. Observa e explica aspectos, calidades
estético, oralmente ou por escrito, e características das obras artísticas seguindo
que expresen o respecto e a riqueza un protocolo.
das achegas que ofrecen as
manifestacións artísticas (plásticas,
visuais ou musicais), apreciando as
texturas, as formas, as liñas, as
medidas e as cores.

CCL
CCEC
CSC

B2.3. Coñecer as manifestacións
artísticas máis significativas que
forman parte do patrimonio
artístico e cultural, e adquirir unha
actitude de respecto e valoración
dese patrimonio.

CSC
CCEC

EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades que ofrecen
os museos de coñecer obras de arte expostas
neles e goza con elas.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Observación da evolución do alumnado de maneira individualizada a través
de vídeos aportados polas familias.
- Corrección dixital individualizada de tarefas escritas.
- Probas de avaliación, autoavaliación e/ou coavaliación dixitais (formulario
individualizado sobre os contidos a avaliar).
Instrumentos:
- Escala de estimación.

Cualificación final

Teranse en conta os resultados da primeira e segunda avaliación, así como as
tarefas do terceiro trimestre sempre e cando beneficien ao alumno-a.

Criterios de avaliación: Non hai alumnado coa materia pendente.
Alumnado de materia
Criterios de cualificación:
pendente
Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Explicativas no blog de aula con indicacións concretas e aportación de
recursos audiovisuais para favorecer o bo entendemento dos contidos e a
posterior realización da tarefa.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade: Comunicativa co alumnado a través das
explicacións do blog, activa con exercicios cos que experimentan por eles
mesmos-as ritmos e melodías, participativa na súa aprendizaxe de maneira
individual a través do traballo a partires das explicacións previas.
Alumnado sen conectividade: Comunicativa co alumnado a través de
indicacións impresas e participativa na súa aprendizaxe de maneira
individual a través do traballo con exercicios en formato papel.
Tanto ao alumnado con conectividade como ao alumnado sen conectividade
recomendouselle desde o primeiro momento a entrega semanal de cada
tarefa por correo electrónico, con vistas a poder levar un seguemento na súa
evolución de cara á avaliación do terceiro trimestre e á avaliación final.

Materiais e recursos

- Blog de aula www.musicavitaminica@blogspot.com.
- Aplicación de gamificación Class Dojo.
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado
e ás familias

Publicidade

Para avisos xerais a toda a clase, a través da persoa titora do grupo,
que contacta a través da aplicación Abalar Móbil. Para información
sobre as tarefas a través da páxina web do centro no apartado do se
grupo-clase. Para información específica de cada tarefa e o todo o
referente aos envíos das mesmas o medio é o blog de aula. Para as
correcións e indicacións personalizadas emprégase o correo
electrónico relacionado co blog de aula.
Publicación na páxina web do centro.
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