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ANTECEDENTES E FUNDAMENTOS DE DEREITO 

LEXISLACIÓN DATAS CONTIDOS 

Lei Orgánica 3/2020 29 de decembro de 2020 Modificación L.O. 2/2006 do 3 de maio de Educación. 

Real Decreto 984/2021 16 de novembro de 2021 Regulación avaliación e promoción... 

Orde 2 de marzo de 2021 
Regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación, o 
procedemento de reclamación e as decisións de promoción... 

Orde 25 xaneiro de 2022 Actualización normativa de avaliación... 

Circular 1/2022 9 de marzo de 2022 Precisión de aspectos da Orde do 2 de marzo. 

 
ACTUALIZACIÓN DOS CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E CONCESIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA 

Este documento, aprobado na reunión do claustro de profesoras e profesoras do 5 de abril de 2022, 
queda a disposición da comunidade educativa do CEIP Plurilingüe San Roque de Darbo (36001033) 

na páxina web oficial do centro. 
 

NORMATIVA CONCRECIÓN NO CENTRO 
REFERENTES INSTRUMENTOS 
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  Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para valorar: 

1º Grao de adquisición das   
     competencias 

Perfil de cada competencia: 
Centrarse no grao de consecución  

para 2º - 4º - 6º 

C. Lingüística 
C. Matemática 

Táboas datos: 
estándares 

competencias 
alumnado 

2º O logro dos obxectivos da   
     etapa 

Aproximación progresiva en función dos 
indicadores de evolución curricular. 

ACADAR → 6º E.P. 
REMATE ETAPA 

Cadro  
Estrutura curricular 

 Alumnado con Adaptación 
     Curricular 

Segundo os referentes da adaptación 
(Sen impedimento da promoción) 

DOCUMENTO 
A.C.I. 

ANEXO II 
Expediente de A.C. 
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PROMOCIONA: o alumnado que 
logre unha progresión adecuada 
cara aos obxectivos da etapa. 

Alcanzando o grao apropiado na 
adquisición das competencias 
correspondentes. 

Xunta avaliación: 
-Coordinación polo  
  titor/a 
-Decisión colexiada 

Táboas datos: 
Estándares de 
aprendizaxe e 

rubricas de 
consecución. 

NON PROMOCIONA:  

MEDIDA EXCEPCIONAL →Oída a familia 

(Soamente se poderá repetir un curso na etapa) 
1º O alumnado que non teña 
adquiridas as aprendizaxes 
imprescindibles relacionadas 
coas competencias lingüística e 
matemática. 
2º O alumnado que non teña 
adquirido o dominio 
imprescindible nunha destas 
competencias, ademais de en 
dúas das restantes do currículo. 

O equipo docente organizará un plan 
específico de reforzo para que, durante 
ese curso, a alumna ou alumno poida 
alcanzar o grao de adquisición das 
competencias correspondentes. 

Reforzo das 
aprendizaxes 
previas e práctica 
motivada das 
aprendizaxes 
esenciais do nivel. 

-Plan / programa 
de intervención 
individualizado 

CONSIDERACIÓNS ESPECIAIS 
DE PROMOCIÓN de aquel 
alumnado que, a pesar de non 
ter todas as áreas aprobadas, a 
xuízo do equipo docente cumpra 
as seguintes condicións: 
1º A promoción favoreza a súas 
necesidades emocionais / sociais. 
2º Presenta expectativas 
favorables de recuperación. 

Apoios para a recuperación: 
- Reforzo Educativo 
- Plan Individualizado NEE 

Programación 
baseada nos 
estándares 
nucleares 

Plan reforzo. 
 

PROMOCIÓN AUTOMÁTICA: 
en 1º - 3º e 5º de E.P. 

Dando continuidade á distribución  de 
contidos e axustando ás medidas de 
atención á diversidade. 

 
Instrumentos da 
avaliación continua 
 

Actas avaliación 

Criterios para a concesión da 
MENCIÓN HONORÍFICA ao 
finalizar a E.P. 

Art. 5 Orde avaliación do 9 xuño de 2016 
“Os equipos docentes poderán propoñer 
o outorgamento dunha mención 
honorífica ao alumnado que supere 
todas as áreas demostrando un 
rendemento académico excelente” 

1-Tomada de forma unánime polo equipo 
docente de 6º curso E.P. 
2-O alumno/a proposto/a obterá 
sobresaínte, ao menos, nunha área. 
3-A súa aplicación e actitude deberán ser 
valoradas moi positivamente. 

 

 



CEIP PLURILINGÜE SAN ROQUE DE DARBO                                          2021 / 2022 P á x i n a  | 2 

 

  RELACIÓN ENTRE OS ELEMENTOS DO CURRÍCULO 

 

OBXECTIVOS EP COMPETENCIAS ÁREAS  BLOQUES DE CONTIDOS ESTÁNDARES  DE APRENDIZAXE 

 
 a) Apreciar os 
valores e as 
normas de 
convivencia... 
 
 b) Desenvolver 
hábitos de traballo 
individual e de 
equipo... 
 
 c) Adquirir 
habilidades para a 
prevención e 
resolución de 
conflitos... 
 
 d) Coñecer e 
respectar as 
diferentes culturas 
e as diferenzas 
entre persoas.. 
 
 e) Coñecer e 
utilizar a língua 
galega.. 
 
 f) Adquirir 
competencia 
comunicativa 
básica en L.E. 
 
 g) Desenvolver 
as competenc. 
matemáticas 
básicas... 
 
 h) Coñecer os 
aspectos 
fundamentais das 
ciencias da 
natureza... 
 
 i) Iniciarse na 
utilización das 
TICs... 
 
 j) Utilizar 
diferentes 
representacións e 
expresións 
artísticas... 
 
 k) Valorar a 
hixiene e a 
saúde... 
 
 l) Coñecer e 
valorar os 
animais... 
 
 m) Desenvolver 
as capacidades 
afectivas... 
 
 n) Fomentar a 
educación viaria... 
 
 o) Apreciar as 
singularidades 
culturais... 

 
COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
(CCL) 

□ 
 
 
 
 
MATEMÁTICA E 
BÁSICA EN 
CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 
(CMCT) 

□ 
 
 
 
 
 
DIXITAL 
(CD) 

□ 
 
 
 
 
 
APRENDER A 
APRENDER 
(CAA) 
 
 
 
 
 
 
SOCIAIS E 
CÍVICAS 
(CSC) 
 
 
 
 
 
 
SENTIDO DE 
INICIATIVA E 
ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 
(CSIEE) 
 
 
 
 
 
 
CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 
CULTURAIS 
(CCEC) 

□ 
 

LINGUA 
E LITERATURA: 
 
 GALEGA 
 
 CASTELA 

Comunicación oral: falar e 
escoitar 

GALEGO: CASTELÁN: 

Comunicación escrita: ler   

Comunicación escrita: escribir   

Coñecemento da lingua   

Educación literaria   

LINGUA 
ESTRANXEIRA 
  

Comprensión de textos orais  

Produción de textos orais  

Comprensión de textos escritos  

Produción de textos escritos  

Coñecemento da lingua e 
consciencia intercultural 

 

MATEMÁTICAS 
  
 

Procesos, métodos e actitudes 
matemáticas 

 

Números  

Medida  

Xeometría  

Estatística e probabilidade  

CIENCIAS DA 
NATUREZA 
  

Iniciación á actividade científica  

O ser humano e a saúde  

Os seres vivos  

Materia e enerxía  

A tecnoloxía, obxectos e 
máquinas 

 

CIENCIAS 
SOCIAIS 
 

Contidos comúns  

O mundo que nos rodea  

Vivir en sociedade  

As pegadas do tempo  

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(PLÁSTICA)    

Educación audiovisual  

Expresión artística  

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(MÚSICA)   
 

Escoita  

Interpretación musical  

A música o movemento e a 
danza 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

Contidos comúns en E.F.  

O corpo: imaxe e percepción  

Habilidades motrices  

Actividades físicas artístico 
expresivas 

 

Actividade física e saúde  

Os xogos e actividades 
deportivas 

 

VALORES 
SOCIAIS E 
CÍVICOS 
 

A identidade e a dignidade da 
persoa 

 

A comprensión e o respecto 
nas relacións interpersoais 

 

A convivencia e os valores 
sociais 
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 PROMOCIÓN a: 3º - 5º - E.S.O. → DENDE  
2º  de E.P. → 3º 4º de E.P. → 5º 6º de E.P. → E.S.O. 

Bloque 1: Comunicación oral. Falar e escoitar. 
CCL 
Responde preguntas correspondentes á 
compresión literal. 

 

CCL-CAA 
Comprende as ideas principais dun texto 
xornalístico oral informativo dos medios de 
comunicación audiovisual, emitido de xeito 
claro, directo e sinxelo. 

CCL-CAA 
Comprende as ideas principais e 
secundarias dun texto oral, procedente da 
radio, da televisión ou de internet, 
identificando o tema e elaborando un 
resumo. 

CCL-CAA 
Comprende, de forma global, a información 
xeral dun texto oral sinxelo de uso habitual, 
do ámbito escolar e social. 

 

CCL-CSC 
Elabora un breve resumo dun texto oral. 

CCL-CAA-CSC-CSEIEE 
Participa axeitadamente nunha conversa 
entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor  e intervindo coas propostas 
propias. 

CCL-CAA-CSIEE 
Organiza o discurso cunha secuencia 
coherente elemental. 
 

CCL-CAA 
Sigue unha exposición da clase e extrae o 
sentido global. 

CCL-CAA 
Sigue unha exposición da clase e extrae as 
ideas máis destacadas. 

CCL-CAA-CSC-CSIEE 
Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral 
para comunicarse: escoita e pregunta para 
asegurar a comprensión. 
 

CCL-CSIEE-CAA 
Elabora e produce textos orais (explicacións 
sinxelas, exposicións, narracións...) 
presentando coherentemente a secuencia de 
ideas, feitos, vivencias e as súas opinións e 
preferencias, utilizando o dicionario se é 
preciso. 

CCL-CSIEE-CAA 
Fai pequenas exposicións na aula 
adecuando o discurso ás diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, describir 
e expoñer), utilizando o dicionario se é 
preciso. 

  CCL-CSIEE-CAA 
Participa activamente no traballo en grupo, 
así como nos debates. 

CCL-CSC 
Respecta as opinións dos e das demais. 

CCL-CSC-CAA 
Respecta as quendas de palabra nos 
intercambios orais. 

CCL-CSC-CCEC 
Exprésase cunha pronuncia e dicción 
correctas: articulación, ritmo, entoación e 
volume. 

CCL-CSC-CCEC-CAA 
Participa activamente na conversa 
formulando e contestando preguntas. 

CCL-CAA 
Planifica e elabora un discurso oral 
coherente, sen contradicións nin repeticións 
innecesarias, utilizando un vocabulario 
adecuado á súa idade. 

CCL-CCEC 
Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha 
pronuncia e entoación axeitada e propia da 
lingua galega. 

CCL-CCEC 
Amosa respecto ás ideas dos e das demais e 
contribúe activamente ao traballo en grupo. 

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler. 

CCL-CAA 
Activa, de forma guiada, coñecementos 
previos para comprender un texto. 
 

CCL 
Identifica as ideas principais dun texto 
(narrativo, descritivo, expositivo) adecuado a 
súa idade. 

CCL-CD-CSC 
Comprende a información relevante de 
textos procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de situacións 
cotiás. 

CCL-CAA 
Relaciona a información contida nas 
ilustracións coa información que aparece no 
texto. 
 

CCL-CAA-CSIE 
Busca, localiza e selecciona información 
concreta dun texto sinxelo, adecuado a súa 
idade. 

CCL 
Identifica as ideas principais e secundarias 
dun texto (narrativo, descritivo, expositivo e 
argumentativo). 

CCL 
Le en silencio textos moi sinxelos próximos á 
súa experiencia infantil. 

CCL-CAA-CSIEE 
Emprega o dicionario para resolver as 
dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

CCL-CAA-CSIEE 
Busca, localiza e selecciona información 
concreta dun texto, deducindo o significado 
de palabras e expresións polo contexto. 

 CCL-CAA 
Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, 
indicando as ideas principais. 

CCL-CAA-CSIEE 
Emprega o dicionario para resolver as 
dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

CCL-CAA 
Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

CCL-CAA-CSC-CSIEE-CMCT 
Interpreta e comprende a información de 
gráficos, esquemas, mapas conceptuais e 
ilustracións, relacionando esta co contido do 
texto que a acompaña. 

CCL 
Le textos en voz alta, sen dificultade e coa 
velocidade adecuada. 

CCL-CAA 
Realiza o subliñado das ideas principais dun 
texto. 
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 CCL-CAA 
Esquematiza as ideas dun texto, indicando 
as ideas principais e secundarias. 

CCL-CAA 
Realiza o resumo dun texto. 

CCL 
Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 

CCL 
Le textos en voz alta con ritmo, 
velocidade e ton da voz adecuados. 

CCL 
Amosa autonomía lectora e capacidade de 
seleccionar textos do seu interese. 

CCL-CSC-CAA-CSIEE 
Expresa opinións e valoracións sobre as 
lecturas feitas. 

Bloque 3: Comunicación escrita. Escribir. 

CCL-CS-CAA 
Elabora e presenta, de forma guiada, textos 
sinxelos, que ilustra con imaxes de carácter 
redundante co contido. 
 

CCL 
Aplica, de forma xeral, os signos de 
puntuación ) punto, coma, punto e coma, 
dous puntos, puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación. 

CCL-CSIEE-CAA 
Planifica a elaboración do texto, antes de 
comezar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando a información, 
mediante notas, esquemas, guións ou mapas 
conceptuais. 

 CCL-CSC-CCEC 
Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: 
ortografía, acentuación, léxico e 
morfosintaxe. 

CCL-CAA-CSIEE 
Elabora o texto cunha estrutura clara, con 
coherencia e cohesionando os enunciados. 

CCL-CAA-CD 
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-CSC-CCEC 
Aplica a norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha 
linguaxe non sexista. 

CCL-CSC-CAA 
Resume o contido de textos sinxelos propios 
do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos 
medios de comunicación. 

CCL-CAA-CSIEE 
Revisa e reescribe o texto cando é preciso. 

 CCL-CAA-CSIEE 
Usa o dicionario durante a elaboración de 
textos. 

CCL-CSC-CAA 
Resume o contido de textos propios do 
ámbito da vida persoal ou familiar ou dos 
medios de comunicación. 

CCL-CAA-CSIEE 
Escribe textos sinxelos de carácter creativo. 

CCL-CD-CAA-CSIEE 
Usa as TIC na procura de información ou 
para consultar o dicionario. 

Bloque 4: Coñecemento da lingua. 

CCL 
Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais 
básicas: o nome, artigo, adxectivo, verbo. 
 

CCL-CAA 
Sinala a denominación dos textos traballados 
e recoñece nestes enunciados, palabras e 
sílabas. 

CCL-CAA 
Recoñece as diferentes categorías 
gramaticais pola súa función na lingua: 
substantivo, artigo, pronome, adxectivo, 
adverbio, verbo, preposición, conxunción e 
interxección. 

CCL 
Utiliza con corrección os tempos verbais: 
presente, pasado e futuro ao producir textos 
orais e escritos. 
 

CCL-CAA 
Identifica o tempo verbal (presente, pasado e 
futuro) en formas verbais dadas. 

CCL-CAA 
Conxuga e usa con corrección as formas 
verbais persoais e non persoais dos verbos. 

CCL 
Utiliza unha sintaxe básica nas producións 
escritas propias. 
 

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

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

 CCL-CAA 
Identifica nun texto substantivos, adxectivos, 
determinantes e cuantificadores. 

CCL-CAA 
Identifica as oracións simples, recoñecendo 
o verbo e os seus complementos: o suxeito; 
utiliza correctamente a concordancia de 
xénero e número e recoñece os 
complementos do nome. 

CCL-CAA 
Sinala o xénero e número de palabras dadas 
e cámbiao. 

CCL-CSC-CCEC 
Aplica correctamente as normas de 
acentuación xerais e de acentuación 
diacrítica, así como as demais normas 
ortográficas, e aprecia o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas. 

CCL-CSC-CCEC 
Aplica xeralmente as normas de 
acentuación. 

CCL 
Emprega con corrección os signos de 
puntuación. 

CCL-CSC-CCEC CCL 



CEIP PLURILINGÜE SAN ROQUE DE DARBO                                          2021 / 2022 P á x i n a  | 5 

Coñece e utiliza as normas ortográficas 
básicas, aplicándoas nas súas producións 
escritas. 

Usa unha sintaxe adecuada nas súas 
producións. 

CCL 
Emprega con corrección os signos de 
puntuación. 

CCL-CAA-CD 
Usa axeitadamente o dicionario en papel ou 
dixital para buscar calquera palabra, 
seleccionando a acepción precisa segundo 
cada contexto e como consulta ortográfica. 

CCL-CAA 
Sinala intuitivamente o verbo e os seus 
complementos, especialmente o suxeito, en 
oracións. 

CCL-CAA 
Recoñece e crea palabras derivadas 
(prefixación e sufixación) e compostas. 

CCL-CAA 
Recoñece e usa sinónimos, antónimos e 
palabras polisémicas de uso habitual. 

CCL-CAA 
Recoñece e usa sinónimos, antónimos, 
homónimos, palabras polisémicas, 
arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, 
frases feitas, siglas e abreviaturas. 

Bloque 5: Educación literaria. 

CCL-CCEC 
Valora de forma global, textos propios da 
literatura infantil: contos, cancións, poesía, 
cómics, refráns e adiviñas. 
 

CCL-CAA-CCEC 
Escoita, memoriza e reproduce textos 
procedentes da literatura popular oral galega 
(adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, 
ditos) da literatura galega en xeral. 

CCL-CAA-CCEC 
Escoita, memoriza e reproduce textos 
procedentes da literatura popular oral galega 
(refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, 
conxuros, cancións, ditos, romances, 
cantigas) e da literatura galega en xeral. 

CCL-CAA-CSIEE-CCEC 
Crea, con axuda, sinxelos textos literarios 
(contos, poemas) a partir de pautas ou 
modelos dados. 
 

CCL-CCEC-CD 
Le en voz alta obras e textos en galego da 
literatura infantil, adaptacións breves de 
obras clásicas e literatura actual en 
diferentes soportes. 

CCL-CCEC-CD 
Le en silencio obras e textos en galego da 
literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. 

  CCL-CCEC-CD 
Le en voz alta obras e textos en galego da 
literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. 

CCL-CCEC 
Recoñece as características fundamentais 
dos diferentes xéneros literarios: narrativa, 
poesía e teatro. 

CCL-CCEC-CSC 
Recrea e compón poemas e relatos, a partir 
de modelos dados, para comunicar 
sentimentos, emocións, estados de ánimo, 
lembranzas. 

CCL 
Participa activamente en dramatizacións de 
textos literarios diversos. 

 

MATEMÁTICAS - CEIP PLURILINGÜE SAN ROQUE DE DARBO - CANGAS 
2º  de E.P. 4º de E.P. 6º de E.P. 

Bloque 1: Pocesos, métodos e actitudes matemáticas. 
CMCT-CAA 
Desenvolve e amosa actitudes axeitadas 
para o traballo limpo, claro e ordenado no 
caderno e en calquera aspecto que se vaia 
traballar na área de Matemáticas. 

 

CMCT-CAA-CSIEE 
Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas: revisa as operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, comproba e 
interpreta as solucións no contexto da 
situación, busca outras formas... 

CMCT-CCL-CAA 
Desenvolve e aplica estratexias de 
razoamento (clasificación, recoñecemento 
das relacións, uso de exemplos contrarios) 
para crear e investigar conxecturas e 
construír e defender argumentos. 

Bloque 2: Os números. 

CMCT-CCL 
Le, escribe e ordena números ata o 999. 

CMCT-CAA-CCL 
Le, escribe e ordena en textos numéricos e da 
vida cotiá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as centésimas) utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o 
valor de posición de cada unha das súa cifras. 

CMCT-CAA-CCL 
Le, escribe e ordena en textos numéricos e 
da vida cotiá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o 
valor de posición de cada unha das súas 
cifras. INTERPRETA. 

 CMCT 
Constrúe series numéricas, ascendentes e 
descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir 
de calquera número e de cadencias 5, 25 e 50 
a partir de múltiplos de 5, 25 e 50. 

CMCT 
Opera cos números, coñecendo a xerarquía 
das operacións. 

CMCT-CAA 
Descompón, compón e redondea números 
naturais e decimais, interpretando o valor de 
posición de cada unha das cifras. 

CMCT-CCL 
Utiliza diferentes tipos de números en 
contextos reais, establecendo equivalencias 
entre eles, identificándoos e utilizándoos 
como operadores  na interpretación e 
resolución de problemas. 

CMCT-CAA 
Realiza cálculos numéricos coas operacións 
de suma e resta na resolución de problemas 
contextualizados. 

CMCT-CAA 
Realiza operacións con números decimais na 
resolución de problemas contextualizados. 

CMCT 
Realiza operacións con números decimais. 
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 CMCT-CAA 
Emprega e automatiza algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación e división (de ata 
dúas cifras) con distinto tipo de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas en situacións cotiás. 

CMCT 
Calcula aumentos e diminucións 
porcentuais. 

 CMCT-CAA 
Resolve problemas que impliquen o dominio 
dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, 
uso de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, argumentando e 
tomando decisións. 

 

Bloque 3: Medida. 

CMCT 
Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o 
centímetro como unidades de medida de 
lonxitude. 
 

CMCT-CCL-CAA 
Estima lonxitudes, capacidades e masas de 
obxectos e espazos coñecidos elixindo a 
unidade e os instrumentos máis axeitados 
para medir e expresar unha medida, 
explicando de forma oral o proceso seguido e 
a estratexia utilizada. 

CMCT-CAA 
Mide con instrumentos, utilizando 
estratexias e unidades convencionais e non 
convencionais, elixindo a unidade máis 
axeitada para a expresión dunha medida. 

 

 

CMCT 
Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade e masa en forma simple dando o 
resultado na unidade determinada de 
antemán. 

CMCT 
Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade, masa, superficie e volume en 
forma simple dando o resultado na unidade 
determinada de antemán. 

CMCT 
Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o 
cuarto quilo como unidades de medida de 
peso. 

CMCT 
Compara e ordena medidas cunha mesma 
magnitude. 

 

CMCT 
Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto 
litro como unidades de medida de 
capacidade. 
 

CMCT-CAA 
Resolve problemas da vida diaria utilizando as 
medidas temporais e as súas relacións 

  CMCT-CCL-CAA 
Resolve problemas utilizando as unidades 
de medida máis usuais, convertendo unhas 
unidades noutras da mesma magnitude, 
expresando os resultados nas unidades de 
medida máis axeitadas, explicando 
oralmente e por escrito o proceso seguido. 

 

CMCT-CAA-CSC 
Coñece a función, o valor e as equivalencias 
entre as diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver problemas en 
situación reais coma figuradas. 

Bloque 4: Xeometría. 

 

 

CMCT-CAA 
Clasifica triángulos atendendo aos seus lados 
e aos ángulos, identificando as relacións entre 
os seus lados e entre ángulos. 

CMCT 
Realiza escalas e gráficas sinxelas, para 
facer representacións elementais no espazo. 

CMCT-CAA 
Coñece os diferentes tipos de polígonos en 
obxectos do entorno inmediato. 

CMCT-CAA 
Identifica e diferencia os elementos básicos da 
circunferencia e círculo: centro, raio e 
diámetro. 

CMCT 
Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, 
cadrado e triángulo. 

 CMCT-CAA-CSC 
Representa a escola, o barrio ou a aldea 
mediante un plano ou esbozo. 

CMCT-CAA 
Aplica os conceptos de perímetro e 
superficie de figuras para a realización de 
cálculos sobre planos e espazos reais e 
para interpretar situacións da vida diaria. 

  CMCT 
Calcula perímetro e área da circunferencia e 
do círculo. 

 CMCT-CAA 
Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas: revisando as operacións utilizadas, 
as unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto, 
propoñendo outras formas de resolvelo. 

CMCT-CAA 
Comprende e describe situacións da vida 
cotiá, e interpreta e elabora representacións 
espaciais (planos, esbozos de itinerarios, 
maquetas...) utilizando as nocións 
xeométricas básicas (situación, movemento, 
paralelismo, perpendicularidade, escala, 
simetría, perímetro e superficie). 

 CMCT-CAA-CSIEE 
Resolve problemas xeométricos que impliquen 
dominio dos contidos traballados, utilizando 
estratexias heurísticas de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, 
uso de exemplos contrarios), creando 

CMCT-CAA-CCL-CSIEE 
Resolve problemas xeométricos que 
impliquen dominio dos contidos traballados, 
utilizando estratexias heurísticas de 
razoamento (clasificación, recoñecemento 
das relacións, uso de exemplos contrarios), 
creando conxecturas, construíndo, 
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conxecturas, construíndo, argumentando e 
tomando decisión. 

argumentando e tomando decisións, 
valorando as súas consecuencias e a 
conveniencia da súa utilización. 

Bloque 5: Estatística e probabilidade. 

CMCT-CAA 
Rexistra e interpreta datos en 
representacións gráficas. 

CMCT-CAA 
Identifica datos cualitativos e cuantitativos en 
situacións familiares. 

 

CMCT-CAA 
Resolve problemas contextuais nos que 
interveñen a lectura de gráficos. 

CMCT-CAA 
Realiza análise crítica e argumentada sobre 
as informacións que se presentan mediante 
gráficas estatísticas. 

CMCT-CAA 
Realiza conxecturas e estimacións sobre 
algúns xogos (moedas, dados, cartas, 
loterías...) 

CMCT-CAA 
Diferenza o concepto de suceso seguro, 
suceso posible e suceso imposible. 

 CMCT-CAA-CCL-CSIEE 
Resolve problemas que impliquen o dominio 
dos contidos propios da estatística e 
probabilidade, utilizando estratexias 
heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de 
exemplos contrarios...), creando 
conxecturas, construíndo, argumentando e 
tomando decisións, valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia da 
súa utilización. 

 


