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1. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

1º TRIMESTRE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES PONDERACIÓN NIVEL MÍNIMO ESIXIBLE 

B.1.1.Expresar verbalmente de forma 
razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma 
razoada o proceso seguido na resolución 
dun problema de matemáticas ou en 
contextos da realidade. 

10% Comunica verbalmente o 

proceso seguido na resolución 

dun problema sinxelo ou en 

contextos da realidade. 

B.1.2. Utilizar procesos de razoamento 
e estratexias de resolución de 
problemas realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as 
solucións obtidas. 

MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas. 

 
 
MTB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos 
problemas a resolver, 
contrastando a súa validez e valorando a 
súa utilidade e eficacia. 

MTB1.2.4. Identifica e interpreta datos e 
mensaxes de textos numéricos sinxelos da 
vida cotiá (facturas,  folletos publicitarios, 

10% 

 

 

5% 

 

 

5% 

Utiliza de xeito guiado 

estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na 

resolución de problemas. 

Realiza estimacións sinxelas e 

elabora conxecturas sobre os 

resultados dos problemas a 

resolver. 

Na metade das ocasións 

interpreta datos e mensaxes de 

textos numéricos sinxelos da 



rebaixas...). 
 

vida cotiá (facturas, folletos 

publicitarios, rebaixas...) 

B.1.4. Identificar e resolver problemas 
da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos axeitados 
para a resolución de problemas. 

MTB1.4.1. Practica o método científico, 
sendo ordenado, organizado e sistemático. 

10% Practica o método científico, 

sendo ordenado, organizado e 

sistemático, con axuda. 

B1.5. Desenvolver e cultivar as 
actividades persoais inherentes ao 
traballo matemático. 

MTB1.5.1. Desenrola e amosa actitudes 
adecuadas para o traballo en matemáticas: 
esforzo, perseverancia, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada. 

10% No 50% das ocasións desenrola 

e amosa actitudes adecuadas 

para o traballo en matemáticas: 

esforzo, perseverancia, 

flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada. 

B.2.1. Ler, escribir e ordenar, 
utilizando razoamentos apropiados, 
distintos tipos de números (romanos, 
decimais, fraccións, ata as 
centésimas). 

MTB2.1.1. Identifica os números romanos 
aplicando o coñecemento, a comprensión 
de datacións. 

5% Identifica os principais números 

romanos. 

B.2.3. Operar cos números tendo en 
conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as súas propiedades ás 
estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos escritos, cálculo 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das 
operacións e as relacións entre elas. 

10% Na metade das ocasións aplica 

as propiedades das operacións 

e as relacións entre elas. 



mental, tenteo, estimulación, 
calculadora), usando o máis adecuado. 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división, con distintos 
tipos de números en comprobación de 
resultados en contextos de resolución 
de problemas en situación da vida 
cotiá. 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división (de ata dúas 

cifras) con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos 

de resolución de problemas e en 

situacións cotiás. 

 

MTB2.4.2. 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. 
 

 

 

MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado 

dun cálculo valorando a resposta. 

10% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

5% 

Emprega algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división (de ata dúas cifras) 

cons distintos tipos de números, 

en comprobación de resultados 

en contextos de resolución de 

problemas e en situacións 

cotiás. 

Na metade das ocasións 

constúe 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. 

Estima e redondea o resultado 

dun cálculo. 
 

B2.5. Identificar, resolver, problemas 
da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o 

MTB2.5.1.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. 

10% 

 

 

 

 

Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos 

contidos traballados, 

empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificacións, recoñecemento 



 

proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

das relacións, uso de exemplos 

contrarios). 
 

2º TRIMESTRE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES PONDERACIÓN NIVEL MÍNIMO ESIXIBLE 

B.1.2. Utilizar procesos de razoamento 
e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as 
resolucións obtidas. 

MTB1.2.1. 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 de resolución etc. 

10% Reflexiona con guía 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 

de resolución, etc. 

B.1.3. Profundar en problemas 
resoltos propoñendo pequenas 
variacións nos datos, outras 
preguntas, etc. 

MTB 1.3.1. Profunda en problemas unha 
vez resoltos, analizando a coherencia da 
solución e buscando outras formas de 
resolvelos. 

10% Profunda con axuda en 

problemas unha vez resoltos, 

analizando a coherencia da 

solución e buscando outras 

formas de resolvelos. 

B.2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 
razoamentos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturais, 
fraccións e decimais, ata as 
centésimas). 

MTB2.1.2. Le, escribe, ordena, compón e 
descompón números (naturais, fraccións e 
decimais ata as centésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o 
valor de posición de cada unha das súas 
cifras. 

15% Na metade das ocasións le, 

escribe, ordena, compón e 

descompón números (naturais, 

fraccións e decimais ata as 

centésimas), utilizando 



razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas 

cifras. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor. 

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea 
números naturais e decimais, interpretando 
o valor de posición de cada unha das súas 
cifras. 

15% Na metade das ocasións 

descompón, compón e 

redondea números naturais e 

decimais, interpretando o valor 

de posición de cada unha das 

súas cifras. 

B.2.3. Operar cos números tendo en 
conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as súas propiedades ás 
estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tenteo, estimulación, 
calculadora), usando o máis 
adecuado. 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de 
fraccións co mesmo denominador na 
resolución de problemas contextualizados. 
 
 
MTB2.3.3. Realiza operacións con números 
decimais na resolución de problemas 
contextualizados. 

10% 

 

 

15% 

No 50% das ocasións realiza 

sumas e restas de fraccións co 

mesmo denomindor na 

resolución de problemas 

contextualizados. 

Na metade das ocasións realiza 

operacións con números 

decimais na resolución de 

problemas contextualizados. 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división, con distintos 
tipos de números en comprobación de 
resultados en contextos de resolución 
de problemas en situación da vida 
cotiá. 

MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias 
de cálculo mental. 

10% Elabora e emprega estratexias 

de cálculo mental con guía. 



 

B2.5. Identificar, resolver, problemas 
da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB2.5.1. 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. 

15% Resolve con axuda, problemas 

que impliquen o dominio dos 

contidos traballados, 

empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento e 

creando conxecturas sinxelas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación directa, técnica de solicitude de 
produto, técnica de interrogatorio, técnica de resolución de 
problemas. 

Instrumentos: probas obxectivas,  listas de cotexo, escalas 
estimativas, rúbricas e rexistro anecdótico. 

Cualificación 
final 

Os criterios de cualificación son o conxunto da ponderación de 
todos os estándares de aprendizaxe. 
 
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de 
curso: A nota final será a media aritmética da primeira e da 
segunda avaliación. No caso de participación positiva nas 
actividades plantexadas na terceira avaliación,  poderá subirse 
esa nota na cualificación final. 

Criterios de 
promoción 

Non se terá en conta se hai algunha materia suspensa de cara 
a promoción de curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado con materia 
pendente. 
 
 
 

Criterios de cualificación:  Non hai alumnado con materia 
pendente. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Non hai 
alumnado con materia pendente. 
 
 



1. Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación imprescindibles 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURAIS 

 

1º TRIMESTRE 

 

CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE PONDERACIÓN GRAO MÍNIMO 

ESIXIBLE 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención 

dun produto como resultado dun problema 

formulado, elaborar con autonomía 

documentación sobre o proceso e presentala 

en diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 

información importante, obtén conclusións e 

comunica o resultado de forma oral e escrita. 

CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte 

dixital ou papel, de maneira ordenada, 

clara e limpa. 

10% 

 
 
 
 

10% 

Busca, selecciona e 

organiza a información 

importante e comunica o 

resultado. 

Presenta os traballos, en 

soporte dixital ou papel, 

de maneira ordenada. 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou 

problemas que ocorren no seu contorno por 

medio da observación e obter unha 

información. 

CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos 

ou problemas do seu contorno, empregando 

medios propios da observación para obter 

unha información. 

CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o 

vocabulario que corresponde a cada un dos 

bloques de contidos 

10% 

 
 
 
 
 
           15% 

Establece conxecturas de 

sucesos ou problemas do 

seu contorno con axuda. 

Emprega o vocabulario 

aprendido na área. 



B1.3. Traballar de forma cooperativa 

apreciando o coidado pola seguridade propia 

e a dos seus compañeiros/as, coidando as 

ferramentas e facendo un uso axeitado dos 

materiais. 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para traballar de 

forma individual e en equipo amosando 

habilidades para a resolución pacífica de 

conflitos.  

 

 

10% Utiliza algunha estratexia 

para traballar de forma 

individual e en equipo 

amosando habilidades 

para a resolución pacífica 

de conflitos.   

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 

científicos, animais, plantas e rochas do seu 

contorno próximo, recoñecendo as súas 

características principais, buscando 

información en fontes variadas.  

 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 

características básicas e clasifica animais 

vertebrados e invertebrados do seu contorno, 

con criterio científico.  

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as 

características básicas e clasifica plantas do 

seu contorno, con criterio científico.  

 

15% 

 
 
 
 
 

 10% 

Observa algunha das 

características básicas e 

diferencia animais 

vertebrados e 

invertebrados do seu 

contorno.  

Recoñece as 

características básicas 

das plantas do seu 

contorno.  

B3.2. Planificar, observar e comparar, 

empregando os instrumentos e o material 

necesarios e rexistrar de forma cooperativa, 

algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser 

vivo contrastando os rexistros propios e os 

dos compañeiros con información doutras 

fontes. Comunicar de xeito oral he escrito os 

resultados, empregando soportes textuais 

variados.  

CNB3.2.1. Coñece e explica as función de 

relación, producción e alimentación.  

CNB3.2.2. Planifica, observa, compara, 

rexistra e comunica, empregando soportes 

textuais variados, os resultados da 

observación do ciclo vital previamente 

planificado.  

 

10% 

 
 
           10% 

Recoñece as funcións de 

relación, producción e 

alimentación. 

Observa e compara 

empregando soportes 

textuais variados, os 

resultados da 

observación do ciclo vital 

previamente planificado.  



 

2º TRIMESTRE 

 

CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE PONDERACIÓN GRAO MÍNIMO 

    ESIXIBLE 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio 

corpo e os órganos máis importantes para o 

seu funcionamento.  

 

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais 

e entende a súa importancia no funcionamento 

do organismo.  

CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos 

sentidos para a relación co medio e as formas 

de coidalos.  

    15% 

 

     20% 

 

 

Recoñece os principais 

órganos vitais e entende 

a súa importancia no 

funcionamento do 

organismo.  

Recoñece a importancia 

dos sentidos para a 

relación 

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias 

para a saúde e o desenvolvemento persoal 

de determinados hábitos de alimentación, 

hixiene, exercicio físico e descanso.  

 

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de 

hixiene, de descanso e de alimentación sa e 

diferencia prácticas e mensaxes que son 

contraproducentes para a saúde.  

CNB2.2.3. Recoñece algúns factores que 

producen as enfermidades máis habituais 

(carie, catarros, gripe, obesidade) e aplica 

actuacións para á súa prevención.  

     15% 

 

 

     10% 

 

 

 

Recoñece hábitos de 

hixiene, de descanso e 

de alimentación sa e 

diferencia prácticas que 

son contraproducentes 

para a saúde. 

Identifica algúns factores 

que producen as 

enfermidades máis 

habituais 



B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a 

súa idade.  

CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos en 

función dos nutrientes principais.  

CNB2.3.3. Analiza dietas e elabora un menú 

equilibrado na escola.  

    15% 

 
 
         15% 

Diferencia alimentos en 

función dos nutrientes 

principais. 

Analiza dietas e 

recoñece alimentos 

saudables. 

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida 

cotiá, usos dos recursos naturais e 

consecuencias do seu uso inadecuado 

facendo fincapé no aforro enerxético e no 

impacto medioambiental.  

CNB4.1.2. Explica algunhas características e 

propiedades do aire e as actuacións necesarias 

para evitar a súa contaminación.  

 

    10% 

 

 

Recoñece algunhas 

características e 

propiedades do aire e as 

actuacións necesarias 

para evitar a súa 

contaminación.  

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS 

1º TRIMESTRE 

 

CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE PONDERACIÓN GRAO MÍNIMO 

ESIXIBLE 

B1.1.Realizar un traballo de investigación 

que supoña a busca, selección e 

organización de información sobre 

fenómenos previamente delimitados, a 

realización dun produto, a documentación 

CSB1.1.1.Busca información (empregando 

as TIC e outras fontes directas e 

indirectas), selecciona a información 

relevante, a organiza, analiza, obtén 

conclusións sinxelas e as comunica 

        10% 

 
 
 
 
 
 
 

Busca información (empregando 

as TIC e outras fontes directas e 

indirectas) e selecciona a 

información relevante. 

 



do proceso e a comunicación do 

resultados.  

 

 

oralmente e/ou por escrito.  

CSB1.1.3.Realiza as tarefas 

encomendadas e presenta os traballos de 

maneira ordenada, clara e limpa.  

 
10% 

 

Realiza as tarefas 

encomendadas e presenta os 

traballos maneira ordenada.  

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves 

e conceptos necesarios para ser capaz de 

ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, 

así como comprender diferentes linguaxes 

recollidos en textos de carácter social, 

xeográfico ou histórico.  

CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o 

vocabulario adquirido para ser capaz de 

ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais.  

 

           10% Emprega o vocabulario 

adquirido para traballar sobre 

Ciencias Sociais. 

B2.1.Coñecer a formación da litosfera e a 

dinámica de placas tectónicas e analizar 

as súas influencias e consecuencias no 

medio que o rodea.  

CSB2.1.1 Coñece e define a formación da 

litosfera e a dinámica de placas tectónicas 

e as súas consecuencias.  

 

            15% Recoñece a formación da 

litosfera e a dinámica de placas 

tectónicas e as súas 

consecuencias 

B2.2.Explicar e comparar as distintas 

formas de representar a superficie terrestre 

identificando os polos, o eixe e os 

hemisferios e analizar cal delas reflicte 

mellor a realidade á que representa.  

CSB2.2.1.Explica e compara as distintas 

formas de representación da Terra, planos, 

mapas, planisferios e globos terráqueos 

identificando polos, eixe e hemisferios.  

 

            10% Identifica as distintas formas de 

representación da Terra, planos, 

mapas, planisferios e globos 

terráqueos identificando polos, 

eixe e hemisferios 

B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar e 

nomear masas e cursos de auga, 

diferenciando augas superficiais e augas 

subterráneas, cuncas e vertentes 

hidrográficas e analizar as partes as partes 

CSB2.6.1.Define hidrosfera, e identifica e 

nomea as grandes masas e cursos de 

auga, explicando como se forman as 

augas subterráneas, como afloran e como 

se accede a elas.  

            15% 

 
 
 
 
 
 
 

Recoñece a hidrosfera e nomea 

as grandes masas e cursos de 

auga e coñece a formación das 

augas subterráneas.    

 



dun río do medio próximo.  

 

CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos 

dun río e as características de cada un 

deles.  

10% Identifica os tramos dun río e as 

características. 

B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, 

coñecer algúns tipos de rochas e a súa 

composición identificando distintos 

minerais e algunha das súas propiedades 

e usos. Facer especial fincapé nos que son 

propios de Galicia  

 

CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a 

composición das rochas nomeando algúns 

dos seus tipos.  

CSB2.7.2.Identifica e explica as diferenzas 

entre rochas e minerais, describe os seus 

usos e utilidades clasificando algúns 

minerais segundo as súas propiedades.  

           10% 

 
 
 
 

 10% 

Identifica a composición das 

rochas nomeando algúns dos 

seus tipos.  

Recoñece as diferenzas entre 

rochas e minerais e describe 

algún usos e utilidades dos 

minerais. 

 

2º TRIMESTRE 

 

CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE PONDERACIÓN GRAO MÍNIMO 

ESIXIBLE 

 B2.3. Identificar e manexar os conceptos 

de paralelos, meridianos e coordenadas 

xeográficas para localizar determinados 

puntos da Terra.  

CSB2.3.1. Localiza diferentes puntos da 

Terra empregando os paralelos e 

meridianos e as coordenadas xeográficas. 

           15% Identifica diferentes puntos da 

Terra empregando os paralelos 

e meridianos e as coordenadas 

xeográficas. 

B2.5.Explicar que é o tempo atmosférico, 

coñecer os instrumentos de medida, o seu 

uso, realizar medicións e interpretacións 

de gráficos a través dos datos recollidos 

nunha estación meteorolóxica de cara a 

CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, 

identifica os distintos instrumentos de 

medida que se utilizan para a recollida de 

datos atmosféricos clasificándoos segundo 

a función e información que proporcionan e 

            20% 

 

 

Define tempo atmosférico e 

identifica os distintos 

instrumentos de medida que se 

utilizan para a recollida de datos 

atmosféricos. 



facer unha predición do tempo atmosférico 

para un período de tempo determinado e a 

comunicación deste empregando mapas 

do tempo. 

 

fai medicións, interpretacións de datos e 

predicións do tempo atmosférico.  

CSB2.5.2.Describe unha estación 

meteorolóxica, explica a súa función e 

confecciona e interpreta gráficos sinxelos 

de temperaturas e precipitacións.  

CSB2.5.3.Interpreta e elabora sinxelos 

mapas meteorolóxicos distinguindo os 

seus elementos principais.  

 

 

            15% 

 
 
 
 
            10% 

 

Recoñece unha estación 

meteorolóxica e coñece a súa 

función, interpreta gráficos 

sinxelos de temperaturas e 

precipitacións. 

 

Coñece sinxelos mapas 

meteorolóxicos distinguindo os 

seus elementos principais. 

B3.4.Valorar a diversidade cultural, social, 

política e lingüística do Estado español 

respectando as diferenzas.  

 

CSB3.4.1.Recoñece, partindo da realidade 

do estado español, a diversidade cultural, 

social, política e lingüística nun mesmo 

territorio como fonte de enriquecemento 

cultural.  

            15% Recoñece a diversidade 

cultural, social, política e 

lingüística nun mesmo territorio 

como fonte de enriquecemento 

cultural e aprendemento deles. 

B3.5.Comprender e interpreta os principais 

conceptos demográficos e calculalos a 

partires dos datos de poboación.  

CSB3.5.1.Define demografía e comprende 

os principais conceptos demográficos.  

CSB3.5.2.Elabora gráficos sinxelos a 

partires de datos demográficos de obtidos 

en diversas fontes de información.  

           15% 

 
 

 10% 

Coñece e comprende a 

demografía e os seus 

elementos básicos. 

Identifica gráficos sinxelos a 

partires de datos demográficos 

de obtidos en diversas fontes de 

información. 

 

 



ÁREA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

1º TRIMESTRE 

 

CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE PONDERACIÓN GRAO MÍNIMO 

ESIXIBLE 

B1.1. Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando as normas da comunicación: 

quenda de palabra, escoitar.  

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, 

opinións, sentimentos con certa claridade.  

 

 

2,5% 

Coñece os mecanismos 

para expresarse con certa 

claridade. 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de 

forma oral para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes situacións.  

 

LCB1.3.1. Participa activamente e con 

coherencia na secuencia das súas ideas en 

diversas situación de comunicación: diálogos, 

exposicións orais segundo modelo e guiadas, 

con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da 

información e comunicación.  

 

2,5% 

Participa activamente e 

con coherencia en 

diversas situación de 

comunicación. 

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 

palabras sinxelas a partir do seu contexto de 

uso.  

 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa 

idade para expresarse con progresiva 

precisión nos diferentes contextos de 

comunicación.  

 

 

2,5% 

Coñece o vocabulario 

axeitado a súa idade para 

expresarse con progresiva 

precisión nos diferentes 

contextos de 

comunicación.  

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais 

dos textos orais sinxelos.  

LCB1.5.1. Comprende de forma global a 

información xeral de textos orais de uso 

 

2,5% 

Comprende a información 

xeral de textos orais de 



 habitual,do ámbito escolar e social, identifica 

o tema e selecciona as ideas principais.  

 

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos 

orais sinxelos de diversa tipoloxía atendendo 

á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios e 

prescritivos).  

 

 

LCB1.5.3. Responde preguntas 

correspondentes á comprensión literal.  

 

LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para 

levar a cabo diversas actividades en situación 

de aprendizaxe individual ou colectiva.  

 

 

 

 

 

2,5% 

 

 

 

 

 

2,5% 

 

 

2,5% 

uso habitual, do ámbito 

escolar e social. 

Recoñece a tipoloxía de 

textos orais sinxelos de 

diversa tipoloxía 

atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, 

expositivos). 

 

Responde ás  preguntas 

realizadas. 

 

Recoñece a nova 

información e pona en 

práctica. 

B1.6. Reproducir textos axeitados á súa 

idade, os seus gustos e intereses, utilizando 

con creatividade as distintas estratexias de 

comunicación oral.  

LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves 

textos literarios ou non literarios axeitados 

aos seus gustos e intereses.  

 

 

2,5% 

Reproduce breves textos 

con axuda, se o precisase, 

axeitados aos seus gustos 

e intereses. 

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 

escoitar con atención, recoller datos, 

preguntar e repreguntar.  

 

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a 

linguaxe oral para comunicarse e aprender: 

escoita, recollida de datos, pregunta e 

repregunta.  

 

2,5% 

Emprega a linguaxe oral 

para comunicarse e 

aprender: escoita, recollida 

de datos e pregunta. 



B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes 

textos.  

 

LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen 

dificultade e con certa expresividade, 

diferentes tipos de textos apropiados á súa 

idade  

 

5% 

Le en silencio e en voz 

alta, con pouca dificultade 

e con algunha 

expresividade, diferentes 

tipos de textos apropiados 

á súa idade. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados á idade e utilizando a lectura como 

medio para ampliar o vocabulario e fixar a 

ortografía.  

 

LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as 

diversas tipoloxías textuais en textos do 

ámbito escolar e social.  

 

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente 

tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo 

a estrutura e destacando as ideas principais.  

 

 

 

2,5% 

 

 

2,5% 

É capaz de distinguir a 

maioría das tipoloxías 

textuais en textos do 

ámbito escolar e social. 

Resume, se fose preciso 

con axuda, textos lidos, 

dalgunha tipoloxía, 

adecuados á súa idade e 

reflectindo a estrutura e 

destacando algunha idea 

principal. 

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión 

de textos sinxelos de diversa tipoloxía.  

 

LCB2.3.1. Formula hipóteses sobre o contido 

do texto a partir do título e das ilustracións 

redundantes.  

 

LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun 

texto.  

 

LCB2.3.6. Iníciase na utilización autónoma do 

 

2,5% 

 

 

2,5% 

 

 

 

Explica algunha hipótese 

sobre o contido do texto a 

partir do título e das 

ilustracións redundantes.  

Recoñece as palabras 

clave dun texto. 

 

Coñece a utilización do 



dicionario en distintos soportes, no seu 

traballo escolar.  

 

2,5% diccionario en distintos 

soportes, no seu traballo 

escolar. 

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos 

de textos.  

 

LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a 

lectura voluntaria de diferentes textos.  

 

 

5% 

Recoñece un tempo 

semanal para a lectura 

voluntaria de diferentes 

textos. 

B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na 

biblioteca para seleccionar e recoller 

información, ampliar coñecementos e 

aplicalos en traballos persoais.  

 

LCB2.5.1. Consulta biblioteca, de xeito 

guiado, de diferentes fontes bibliográficas e 

textos en soporte informático para obter 

información para realizar traballos individuais 

ou en grupo.  

 

 

2,5% 

Coñece a consulta en 

biblioteca, de xeito guiado, 

de de diferentes fontes 

bibliográficas e textos en 

soporte informático para 

obter información para 

realizar traballos 

individuais ou en grupo.  

B2.7. Identifica a estrutura organizativa de 

diferentes textos lidos, centrándose na 

interpretación do seu significado.  

 

LCB2.7.2. Formula hipóteses sobre a 

finalidade de textos de tipoloxía evidente a 

partir da súa estrutura e dos elementos 

lingüísticos e non lingüísticos.  

 

 

2,5% 

Recoñece hipóteses sobre 

a finalidade de textos de 

tipoloxía evidente a partir 

da súa estrutura e dos 

elementos lingüísticos e 

non lingüísticos. 

B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura e tratamento 

guiado da información.  

LCB2.10.1. Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e Comunicación para a procura e 

tratamento guiado da información.  

 

2,5% 

Coñece o funcionamento 

das Tecnoloxías da 

Información e 



  Comunicación para a 

procura e tratamento 

guiado da información. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 

diferentes intencións comunicativas, 

aplicando as regras ortográficas e coidando a 

caligrafía, orde e presentación.  

 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, 

textos sinxelos do ámbito escolar e social: 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, expositivos) e a súa 

intención comunicativa (informativos, literarios 

e prescritivos) diarios, cartas, correos 

electrónicos, noticias, contos, folletos 

informativos, narracións, textos científicos, 

anuncios publicitarios, receitas, instrucións, 

normas….  

 

 

 

 

 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as 

ideas utilizando elementos de cohesión 

básicos e respectando as normas gramaticais 

e ortográficas básicas.  

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5% 

Coñece textos sinxelos 

atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, 

expositivos) e a súa 

intención comunicativa 

(informativos, literarios e 

prescritivos) diarios, 

cartas, correos 

electrónicos, noticias, 

contos, folletos 

informativos, narracións, 

textos científicos, anuncios 

publicitarios, receitas, 

instrucións, normas….  

Coñece elementos de 

cohesión básicos cando 

escribe textos e as normas 

gramaticais e ortográficas 

básicas. 

B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso 

da lingua escrita.  

LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por 

escribir correctamente  

 

2,5% 

Interésase por escribir 

correctamente. 



  

LCB3.3.2. Reproduce textos ditados.  

 

2,5% 

 

Escribe o texto ditado. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre 

a estrutura da lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario (formación e 

significado das palabras e campos 

semánticos), así como as regras de ortografía 

para favorecer unha comunicación máis 

eficaz.  

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías 

gramaticais pola súa función na lingua: 

presentar ao nome, substituír ao nome, 

expresar características do nome, expresar 

accións ou estados.  

 

 

5% 

Recoñece as categorías 

gramaticais. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través do uso da 

lingua.  

 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa 

sinónimos, antónimos, polisémicos ou frases 

feitas na expresión oral e escrita.  

 

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, 

distingue suxeito e predicado.  

 

2,5% 

 

 

2,5% 

Recoñece sinónimos, 

antónimos, polisémicos ou 

frases feitas na expresión 

oral e escrita. 

Distingue a oración simple. 

B4.3. Sistematizar a adquisición de 

vocabulario a través dos textos.  

 

LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento da 

estrutura do dicionario e no seu uso para 

buscar o significado de diferentes tipos 

palabras.  

 

LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta 

segundo o contexto de entre as varias que lle 

ofrece o dicionario.  

 

2,5% 

 

 

 

2,5% 

Coñece a estrutura do 

diccionario para o seu uso. 

 

 

Recoñece a opción 

correcta segundo o 

contexto de entre as varias 

que ofrece o dicionario. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a LCB4.4.1. Utiliza as diferentes clases de 2,5% Coñece as diferentes 



comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua.  

 

palabras para elaborar o discurso.  

 

 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de 

concordancia de xénero e de número na 

expresión oral e escrita.  

 

 

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e 

clasifica as palabras dun texto.  

 

LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao 

producir textos escritos.  

 

LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos 

seus textos escritos.  

 

 

 

 

2,5% 

 

 

 

 

2,5% 

 

 

2,5% 

 

 

2,5% 

clases de palabras coas 

que pode elaborar o 

discurso. 

Coñece as normas de 

concordancia de xénero e 

de número na expresión 

oral e escrita. 

Coñece as normas de 

acentuación e intenta 

clasificar palabras dun 

texto. 

Usa algún signo de 

puntuación ao producir 

textos escritos. 

Coñece as normas de uso 

da til nos seus textos 

escritos. 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais e 

outros recursos didácticos ao seu alcance e 

propios da súa idade para realizar tarefas e 

avanzar na aprendizaxe.  

 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas 

educativos dixitais e outros recursos 

didácticos ao seu alcance e propios da súa 

idade como apoio e reforzo da aprendizaxe.  

 

2,5% 

Iníciase no emprego de 

distintos programas 

educativos dixitais e outros 

recursos didácticos ao seu 

alcance e propios da súa 

idade como apoio e 

reforzo da aprendizaxe. 

B4.7. Comparar aspectos básicos das linguas LCB4.7.1. Compara aspectos (gráficos, 2,5% Compara algún aspectos 



que coñece para mellorar na súa aprendizaxe 

e lograr unha competencia integrada.  

 

sintácticos e léxicos) das linguas que coñece.  

 

(gráficos, sintácticos e 

léxicos) das linguas que 

coñece. 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a 

lectura como fonte de lecer e información.  

 

LCB5.1.1. Valora de forma global, as 

características fundamentais de textos 

literarios narrativos, poéticos e dramáticos.  

 

2,5% 

Recoñece de forma global 

algunha característica 

fundamental de textos 

literarios, narrativos, 

poéticos e dramáticos.  

 

2º TRIMESTRE 

 

CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE PONDERACIÓN GRAO MÍNIMO 

ESIXIBLE 

B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos 

dos xéneros máis habituais imitando modelos 

e adecuados ao seu nivel  

 

LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos 

orais breves e sinxelos atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios e prescritivos).  

 

5% 

Elabora, con axuda se é 

preciso, textos orais 

breves e sinxelos 

atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, 

expositivos) e a súa 

intención comunicativa 

(informativos, literarios e 

prescritivos). 



B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión 

de textos sinxelos de diversa tipoloxía.  

LCB2.3.3. Activa coñecementos previos 

axudándose deles para comprender un texto.  

 

LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuais 

sinxelos.  

5% 

 

 

5% 

Recorda coñecementos 

previos para comprender 

un texto.  

 

Recoñece mapas 

conceptuais. 

B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na 

biblioteca para seleccionar e recoller 

información, ampliar coñecementos e 

aplicalos en traballos persoais.  

 

LCB2.5.2. Localiza na biblioteca de aula e 

centro lecturas axeitadas ao seu gusto 

persoal e intereses, aplicando as normas 

básicas de funcionamento da mesma.  

 

 

5% 

Escolle lecturas 

axeitadas ao seu gusto 

persoal e intereses, 

aplicando algunhas 

normas básicas de 

funcionamento da 

mesma. 

B2.6. Mostra interese por manter unha 

biblioteca propia.  

LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os 

seus libros.  

5% Preocúpase polo coidado 

dos libros. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 

diferentes intencións comunicativas, 

aplicando as regras ortográficas e coidando a 

caligrafía, orde e presentación.  

 

LCB3.1.3. Elabora e presenta, de forma 

guiada, un informe sinxelo, utilizando soporte 

papel e informático sobre tarefas ou 

proxectos realizados.  

LCB3.1.4. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas etc.  

 

5% 

 

5% 

Elabora e presenta un 

informe sinxelo nalgún 

soporte ofrecido sobre 

tarefas. 

Intenta presentar textos 

con caligrafía clara e 

limpeza. 



B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, 

así como a produción escrita dos seus 

compañeiros.  

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción 

escrita, así como a produción escrita dos 

seus compañeiros.  

5% Recoñece a súa propia 

produción escrita, así 

como a dos compañeiros. 

B3.4. Aplicar todas as fases do proceso de 

escritura na produción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión e reescritura.  

LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e 

segundo modelos, estratexias de 

planificación, textualización e revisión do 

texto.  

 

5% 

Coñece estratexias de 

planificación, 

textualización e revisión 

do texto. 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou 

colectivos sobre diferentes temas do seu 

interese.  

 

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos 

breves do seu interese: contos, anuncios, 

rimas, cancións, cómics, carteis, ilustrándoos 

para facilitar a súa compresión ou mellorar a 

súa presentación.  

 

5% 

Elabora, con axuda se o 

precisa, algún tipo de 

textos breves do seu 

interese. 

B3.6. Favorecer a través da linguaxe a 

formación dun pensamento crítico que impida 

discriminacións e prexuízos.  

LCB3.6.1. Exprésase por escrito, utilizando 

de xeito habitual, unha linguaxe non sexista e 

respectuosa coas diferenzas.  

 

5% 

Expresa por escrito, con 

axuda se o precisa, 

empregando unha 

linguaxe non sexista e 

respectuosa coas 

diferenzas. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre 

a estrutura da lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario (formación e 

significado das palabras e campos 

semánticos), así como as regras de ortografía 

para favorecer unha comunicación máis 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.  

 

5% Coñece algunhas familias 

de palabras. 



eficaz.  

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través do uso da 

lingua.  

 

LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é 

capaz de crear palabras derivadas.  

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes 

tipos de palabras nun texto.  

LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos 

entre oracións ao producir textos orais e 

escritos.  

5% 

 

10% 

 

5% 

Coñece prefixos e 

sufixos. 

Recoñece os tipos de 

palabras nun texto. 

Emprega algúns 

conectores entre 

oracións. 

B4.3. Sistematizar a adquisición de 

vocabulario a través dos textos.  

 

LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas 

básicas nas súas producións escritas.  

 

5% Emprega algunha norma 

ortográfica básica nas 

súas producións escritas. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 

comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua.  

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas 

producións escritas propias.  

 

 

5% 

Coñece a sintaxe básica 

e intenta emprega nas 

súas producións escritas 

propias. 

B5.2. Integrar a lectura expresiva e a 

comprensión e interpretación de textos 

literarios narrativos, líricos e dramáticos na 

práctica escolar e recoñecer e interpretar 

algúns recursos básicos da linguaxe literaria e 

diferenza das principais convencións formais 

dos xéneros.  

LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente, a 

linguaxe figurada en textos literarios.  

 

5% Recoñece, con axuda se 

é preciso, a linguaxe 

figurada en textos 

literarios.  

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios 

da tradición oral: poemas, cancións, contos, 

LCB 5.3.1. Distingue algúns recursos 

retóricos básicos propios dos poemas  

5% Coñece algún recursos 

retóricos básicos dos 



refráns e adiviñas.  poemas. 

 

ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1º TRIMESTRE 

 

CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE PONDERACIÓN GRAO MÍNIMO ESIXIBLE 

B1.1. Crear unha imaxe positiva de un 

mesmo tomando decisións meditadas e 

responsables, baseadas nun bo 

autoconcepto.  

 

VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa 

propia identidade relacionando a 

representación que fai de un mesmo e a 

imaxe que expresan das demais persoas  

 

 

9% 

Recoñece a percepción da súa 

propia identidade relacionando 

a representación que fai de un 

mesmo e a imaxe que expresan 

das demais persoas. 

B1.2. Construír o estilo persoal 

baseándose na respectabilidade e na 

dignidade persoal.  

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e ás 

demais persoas.  

 

9% 

Coñece o sentido do 

compromiso respecto a un 

mesmo e ás demais persoas.  

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo e 

independente empregando as emocións 

de forma positiva. 

VSCB1.3.1. Reflexiona, sintetiza e 

estrutura os seus pensamentos.  

 

9% 

Reflexiona os seus 

pensamentos. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben común.  

VSCB1.6.1.Participa na resolución de 

problemas escolares con seguridade e 

motivación.  

 

9% 

Participa na resolución de 

problemas escolares. 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e 

emocións, empregando coordinadamente 

a linguaxe verbal e non verbal.  

VSCB2.1.1. Expresar con claridade e 

coherencia opinións, sentimentos e 

emocións.  

 

9% 

Expresar opinións, sentimentos 

e emocións. 



B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o 

pensamento de perspectiva con empatía.  

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e 

entende a comunicación desde o punto de 

vista da persoa que fala.  

9% 

 

Escoita exposicións orais e 

intenta comprender a 

comunicación desde o punto de 

vista da persoa que fala. 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas 

cunha maneira de falar adecuada aos 

interlocutores e ao contexto, tendo en 

conta os factores que inhiben a 

comunicación para superar barreiras e os 

que permiten lograr proximidade.  

VSCB2.3.1. Comunícase empregando 

expresións para mellorar a comunicación e 

facilitar o achegamento co seu interlocutor 

nas conversas.  

 

 

 

9% 

Comunícase empregando, se é 

preciso con axuda, expresións 

para mellorar a comunicación. 

B2.8. Contribuír á mellora do clima do 

grupo amosando actitudes cooperativas e 

establecendo relacións respectuosas.  

VSCB2.8.1. Forma parte activa das 

dinámicas do grupo.  

 

9% Intenta formar parte activa das 

dinámicas do grupo. 

B3.1. Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de manifesto unha 

actitude aberta cara aos demais e 

compartindo puntos de vista e 

sentimentos.  

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e 

resolve problemas en colaboración.  

 

 

 

9% 

Participa en proxectos e intenta 

resolver problemas en 

colaboración. 

B3.3. Implicarse na elaboración e no 

respecto das normas da comunidade 

educativa empregando o sistema de 

valores persoal que constrúe a partir dos 

valores universais.  

VSCB3.3.1. Percibe e verbaliza a 

necesidade de que existan normas de 

convivencia nos diferentes espazos de 

interacción social. 

 

 

 

10% 

Considera unha necesidade as 

normas de convivencia nos 

diferentes espazos de 

interacción social. 

B3.5. Comprender a importancia dos VSCB3.5.1. Argumenta a necesidade de  Coñece os dereitos da infancia, 



dereitos da infancia, valorando as 

condutas que os protexen. 

protexer os dereitos básicos da infancia.  

 

9% valora as condutas que os 

protexen. 

 

2º TRIMESTRE 

 

CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE PONDERACIÓN GRAO MÍNIMO ESIXIBLE 

B1.1. Crear unha imaxe positiva de un 

mesmo tomando decisións meditadas e 

responsables, baseadas nun bo 

autoconcepto.  

VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha 

visión positiva das súas propias calidades 

e limitacións.  

 

6% 

Recoñece verbalmente unha 

visión positiva das súas propias 

calidades e limitacións. 

B1.2. Construír o estilo persoal 

baseándose na respectabilidade e na 

dignidade persoal.  

VSCB1.2.2. Actúa de forma respectable e 

digna.  

 

6% 

Coñece as formas de actuar 

responsable e digna. 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo e 

independente empregando as emocións 

de forma positiva.  

VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de 

decisións, á negociación e a resolución de 

conflitos, de xeito guiado.  

 

6% 

Coñece como aplicar o 

autocontrol á toma de decisións, 

á negociación e a resolución de 

conflitos, con axuda se é 

preciso. 

B1.4.Desenvolver o propio potencial, 

mantendo unha motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de éxitos 

individuais e compartidos.  

VSCB1.4.2. Asume as súas 

responsabilidades durante a colaboración.  

 

 

6% 

Coñece as súas 

responsabilidades durante a 

colaboración. 



B1.5. Adquirir capacidades para tomar 

decisións de forma independente, 

manexando as dificultades para superar 

frustracións e sentimentos negativos ante 

os problemas.  

VSCB1.5.2.Emprega estratexias para facer 

fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso.  

 

 

4% 

Coñece estratexias para facer 

fronte á incerteza, ao medo ou 

ao fracaso. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben común.  

VSCB1.6.3. Define e formula claramente 

problemas de convivencia.  

 

 

6% 

Coñece claramente problemas 

de convivencia. 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e 

emocións,  empregando coordinadamente 

a linguaxe verbal e non verbal. 

 

 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os 

elementos da comunicación verbal e non 

verbal, en consonancia cos sentimentos.  

 

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os 

argumentos.  

 

6% 

 

 

6% 

Coñece os elementos da 

comunicación verbal e non 

verbal, en consonancia cos 

sentimentos. 

Intenta exponer 

respectuosamente os 

argumentos. 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas 

cunha maneira de falar adecuada aos 

interlocutores e ao contexto, tendo en 

conta os factores que inhiben a 

comunicación para superar barreiras e os 

que permiten lograr proximidade.  

VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus 

interlocutores.  

 

6% Presta atención polos seus 

interlocutores. 

B2.4. Empregar a aserción.  VSCB2.4.1. Expresa abertamente as 

propias ideas e opinións.  

6% Sabe como expresar 

abertamente as ideas e opinións 



B2.5. Dialogar creando pensamentos 

compartidos con outras persoas para 

atopar o mellor argumento.  

VSCB2.5.1. Relaciona diferentes ideas e 

opinións para atopar os seus aspectos 

comúns.  

 

6% 

Recoñece a relación entre 

diferentes ideas e opinión para 

atopar os seus aspectos 

comúns. 

B2.6. Establecer relacións interpersoais 

positivas empregando habilidades sociais.  

VSCB2.6.1. Emprega diferentes 

habilidades sociais.  

 

6% 

Recoñece a existencia de 

diferentes habilidades sociais. 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo 

e aceptando as diferenzas.  

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as 

diferenzas individuais.  

VSCB2.7.2. Recoñece, identifica e expresa 

as calidades doutras persoas.  

6% 

 

6% 

Coñece e respecta as 

diferenzas individuais. 

Coñece as calidades doutras 

persoas. 

B3.1. Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de manifesto unha 

actitude aberta cara aos demais e 

compartindo puntos de vista e 

sentimentos.  

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha 

actitude aberta cara aos demais 

compartindo puntos de vista e sentimentos 

durante a interacción social na aula.  

 

 

 

6% 

Intenta ter unha actitude aberta 

cara aos demais compartindo 

puntos de vista e sentimentos 

nunha interacción social. 

B3.2.Traballar en equipo favorecendo a 

interdependencia positiva e amosando 

condutas solidarias.  

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para 

ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.  

 

 

6% 

Está de acordo con ofrecer e 

recibir axuda para aprender. 

B3.7. Comprender e valorar a igualdade 

de dereitos de homes e mulleres, a 

corresponsabilidade nas tarefas 

domésticas e o coidado da familia, 

argumentando en base a procesos de 

reflexión, síntese e estruturación.  

VSCB3.7.1. Expón de forma argumentada 

a importancia de valorar a igualdade de 

dereitos de homes e mulleres, a 

corresponsabilidade nas tarefas 

domésticas e o coidado da familia.  

 

 

 

6% 

Recoñece a importancia de 

valorar a igualdade de dereitos 

de homes e mulleres, a 

corresponsabilidade nas tarefas 

domésticas e o coidado da 

familia. 

 



ÁREA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 

1º TRIMESTRE 

 

CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE PONDERACIÓN GRAO MÍNIMO ESIXIBLE 

B1.3. Comprender e producir textos orais 

propios do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre 

iguais, comprendendo o que di o interlo-

cutor e intervindo coas propostas propias. 

  

 

 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase 

e extrae o sentido global.  

2% 

 

 

 

 

 

2% 

Participa nunha conversa entre 

iguais, intentando comprender o 

que di o interlocutor e, se o 

considera, intervindo coas 

propostas propias. 

Intenta seguir unha exposición 

da clase e extraer o sentido 

global. 

B1.4. Manter unha actitude de escoita 

activa, deixando falar os demais, sen 

anticiparse ao que van dicir e respectando 

as súas opinións.  

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e 

das demais en actos de fala orais, sen in-

terromper.  

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa 

que fala.  

2% 

 

 

2% 

Intenta atender ás intervencións 

dos demais, sen interromper. 

 

Amosa respecto ás opinións da 

persoa que fala. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de 

intercambio oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas 

normas que rexen a interacción oral.  

LGB1.5.1. Respecta as quendas de 

palabra nos intercambios orais.  

LGB1.5.4. Exprésase cunha pronuncia e 

dicción correctas: articulación e volume.  

2% 

 

2% 

Intenta respectar as quendas de 

palabras nos intercambios orais. 

Exprésase, con axuda se 

precisa, cunha pronuncia e 

dicción correctas. 

B1.6. Amosar interese por expresarse en 

público coherentemente, usando nexos 

LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso 

oral coherente, na secuencia de ideas ou 

 

2% 

Intenta elaborar un discurso oral 

coherente, na secuencia de 



básicos adecuados e presentando 

estratexias elementais para facer 

comprender a mensaxe.  

feitos utilizando un vocabulario adecuado á 

súa idade.  

 

ideas ou feitos utilizando un 

vocabulario adecuado á súa 

idade. 

B1.10. Interesarse por amosar unha 

pronuncia e entoación adecuadas. 

 

LGB1.10.1. Interésase por expresarse 

oralmente coa pronuncia e entoación ade-

cuada a cada acto comunicativo.  

 

2% 

Intenta expresarse oralmente 

coa pronuncia e entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo. 

B1.11. Usar, dunha forma xeral, unha 

linguaxe non discriminatoria e respec-

tuosa coas diferenzas.  

LGB1.11.1. Usa, dunha forma xeral, unha 

linguaxe non sexista.  

LGB1.11.2. Usa, de maneira xeral, unha 

linguaxe respectuosa coas diferenzas.  

3% 

 

3% 

Respecta e emprega unha 

linguaxe non sexista. 

Respecta, na linguaxe, as 

diferenzas. 

B1.13. Identificar a lingua galega con 

diversos contextos de uso oral.  

LGB1.13.2. Recoñece a validez da lingua 

galega para conversas con persoas coñe-

cidas ou descoñecidas.  

 

3% 

Emprega a lingua galega para 

conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 

información explícita en textos escritos de 

soportes variados (web infantís, libros, 

carteis). 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais 

dun texto (narrativo, descritivo, expositivo) 

adecuado á súa idade.  

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo, 

adecuado á súa idade.  

LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, 

hipérboles e ironías evidentes, en textos 

de dificultade adecuada á súa idade.  

LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral dun 

3% 

 

 

3% 

 

 

 

2% 

 

3% 

Recoñece as ideas principais 

dun texto. 

 

Busca información concreta dun 

texto sinxelo, adecuado á súa 

idade. 

Interpreta algunha 

personificación, hipérbole ou 

ironía en textos de dificultade. 

Recoñece a estrutura xeral dun 



texto e recoñece algúns mecanismos de 

cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas 

pronominais sinxelas).  

LGB2.1.6. Emprega o dicionario para 

resolver as dúbidas de vocabulario que 

atopa nos textos.  

 

 

 

3% 

 

texto e, ás veces, algún 

mecanismo de cohesión. 

 

Coñece como se emprega o 

dicionario para resolver as 

dúbidas de vocabulario. 

B2.2. Interpretar e comprender, de 

maneira xeral, a información procedente 

de gráficos, esquemas sinxelos e 

ilustracións en textos.  

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de 

maneira xeral, a información de gráficos, 

esquemas sinxelos e ilustracións, 

relacionando esta co contido do texto que 

acompañan.  

 

 

3% 

Recoñece a información de 

gráficos, esquemas sinxelos e 

ilustracións, relacionando, se é 

preciso con axuda, co contido 

do texto que acompañan. 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, 

estratexias para mellorar a lectura.  

LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o 

posible contido dun texto antes de lelo, 

axudándose do título e as ilustracións.  

 

2% 

Relaciona o posible contido dun 

texto antes de lelo, axudándose 

do título e as ilustracións. 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, 

textos en galego adaptados aos seus inte-

reses.  

LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as 

palabras.  

 

LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen 

dificultade e coa velocidade adecuada.  

 

LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa 

idade e aos seus intereses, en silencio e 

sen dificultade.  

2% 

 

 

2% 

 

 

2% 

Intenta descodificar sen 

dificultade as palabras. 

Le textos en voz alta, con axuda 

se é o caso, e coa velocidade 

axeitada. 

Le textos, adaptados á súa 

idade e aos seus intereses, en 

silencio e, se o precisa, con 

axuda. 

B2.7. Coñecer o funcionamento da LGB2.7.1. Usa a biblioteca de aula con  Usa a biblioteca de aula con 



bibliotecas de aula, centro, así como as 

virtuais, colaborando no seu coidado e 

mellora, e participar en actividades li-

terarias.  

certa autonomía, para obter datos e 

informacións, e colabora no seu coidado e 

mellora.  

 

2% axuda se o precisa, para obter 

datos e informacións, e colabora 

no seu coidado e mellora. 

B2.10. Amosar certa autonomía lectora e 

capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar 

preferencias.  

LGB2.10.1. Amosa certa autonomía 

lectora e capacidade de seleccionar textos 

do seu interese.  

 

 

2% 

Intenta ter autonomía lectora e 

capacidade de seleccionar 

textos do seu interese. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as 

estratexias de planificación, textualización 

e revisión do texto.  

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, 

antes de comezar a escribir, xerando 

ideas, seleccionando e estruturando a 

información.  

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura 

definida, con coherencia xeral e de xeito 

creativo.  

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, acentuación, 

léxico, morfosintaxe.  

 

3% 

 

 

3% 

 

 

3% 

 

Coñece a planificación do texto 

antes de comezar a escribir. 

 

 

Intenta elaborar o texto cunha 

estrutura un pouco definida, 

coherencia e algo creativo. 

Intenta aplicar a norma 

lingüística: ortografía, 

acentuación, léxico e 

morfosintaxe. 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente 

tipoloxía que permitan narrar, describir e 

resumir emocións e informacións 

relacionadas con situacións cotiás e 

aqueles que sexan característicos dos 

medios de comunicación.  

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, 

textos propios da vida cotiá e académica, 

imitando modelos: cartas e correos 

electrónicos, mensaxes curtas, normas de 

convivencia, avisos, instrucións…  

 

 

2% 

 

Elabora, se é preciso con 

axuda, algún tipo de texto 

imitando modelos: cartas e 

correos electrónicos, mensaxes 

curtas, normas de convivencia, 

avisos, instruccións … 



B3.3. Elaborar textos do ámbito 

académico para obter, organizar e 

comunicar información.  

LGB3.3.1. Elabora por escrito textos moi 

sinxelos do ámbito académico 

(cuestionarios, resumos, informes sinxelos, 

descricións, explicacións...) para obter, 

organizar e comunicar información.  

 

2% 

Intenta elaborar por escrito 

textos sinxelos (cuestionarios, 

resumos, informes sinxelos, 

descricións, explicacións...) para 

obter información. 

B3.4. Elaborar textos sinxelos que 

combinen a linguaxe verbal e a non ver-

bal.  

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que 

combinan a linguaxe verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, anuncios, cómic.  

 

3% 

Elabora, se é preciso con 

axuda, algún texto sinxelo que 

combine a linguaxe verbal e non 

verbal: carteis publicitarios, 

anuncios, cómic. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos 

escritos en calquera soporte e valorar a 

lingua escrita como medio de 

comunicación.  

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos 

seguindo as normas básicas de presenta-

ción establecidas: marxes, disposición no 

papel, limpeza, calidade caligráfica, inter-

liñado… en calquera soporte.  

 

 

3% 

Intenta coidar a presentación 

dos textos seguindo algunhas 

normas básicas de 

presentación: marxes, 

disposición no papel, limpeza, 

calidade caligráfica, inter-

liñado… en calquera soporte. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 

gramatical básica, como apoio á com-

prensión e á produción de textos, así 

como aplicar o seu coñecemento no uso 

da lingua.  

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos 

textos traballados e recoñece nestes 

enunciados, palabras e sílabas.  

LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal 

(presente, pasado e futuro) en formas 

verbais dadas.  

 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que 

 

2% 

 

2% 

 

 

 

2% 

Sinala o tipo de texto traballado, 

se é preciso con axuda, e 

recoñece palabras e sílabas. 

Identifica, se é preciso con 

axuda, o tempo verbal 

(presente, pasado e futuro) en 

formas verbais dadas. 

Diferencias as sílabas, se é 



conforman cada palabra, diferenciando a 

sílaba tónica das átonas  

preciso con axuda, que 

conforman cada palabra. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 

ortográficas xerais e as de acentuación en 

particular, apreciando o seu valor social e 

a necesidade de cinguirse a elas.  

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de 

acentuación.  

 

 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas 

ortográficas básicas, aplicándoas nas súas 

producións escritas.  

3% 

 

 

 

2% 

Intenta aplicar xeralmente as 

normas de acentuación, 

correxindo os erros, se é 

preciso. 

Utiliza, con axuda se é preciso, 

as normas ortográficas básicas, 

aplicándoas nas súas 

producións escritas. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de 

puntuación, así como construír correc-

tamente as oracións desde o punto de 

vista sintáctico, nas producións orais e es-

critas.  

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental 

adecuada nas súas producións.  

 

3% Usa, se é preciso con axuda, 

unha sintaxe elemental 

adecuada nas súas producións. 

B4.5. Identificar intuitivamente o suxeito e 

o predicado, así como o papel semántico 

do suxeito, para mellorar a comprensión e 

a produción de textos.  

LGB4.5.1. Identifica intuitivamente, en 

oracións sinxelas, o papel semántico do 

suxeito.  

 

LGB4.5.2. Sinala intuitivamente o verbo e 

os seus complementos, especialmente o 

suxeito, en oracións.  

 

2% 

 

 

3% 

Intenta identificar en oracións 

sinxelas, o papel semántico do 

suxeito. 

Sinala, con axuda se o precisa, 

o verbo e os seus 

complementos, especialmente o 

suxeito, en oracións.  

B4.7. Identificar palabras compostas e 

derivadas, así como sinónimos, antó-

LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e 

compostas, identificando e formando fa-

2% 

 

Recoñece, con axuda se é 

preciso, palabras derivadas e 



nimos e palabras polisémicas de uso 

habitual, para comprender e producir tex-

tos.  

milias de palabras.  

LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, 

antónimos, palabras polisémicas de uso 

habitual.  

 

 

2% 

compostas. 

Recoñece e usa, con axuda se 

é preciso, sinónimos, 

antónimos, palabras polisémicas 

de uso habitual.  

B5.2. Ler textos e obras en galego da 

literatura infantil, adaptacións breves de 

obras clásicas e literatura actual, en 

diferentes soportes.  

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en 

galego da literatura infantil, adaptacións 

breves de obras clásicas e literatura 

actual, en diferentes soportes.  

 

2% 

Le en silencio obras e textos en 

galego da literatura infantil. 

B5.4. Recrear e compoñer poemas e 

relatos a partir de modelos sinxelos.  

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e 

relatos, a partir de modelos sinxelos, para 

comunicar sentimentos, emocións, 

preocupacións, desexos, estados de 

ánimo ou lembranzas.  

 

 

2% 

Recrea poemas ou relatos, a 

partir de modelos sinxelos, para 

comunicar sentimentos, 

emocións, preocupacións, 

desexos, estados de ánimo ou 

lembranzas. 

 

2º TRIMESTRE 

 

CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDAR APRENDIZAXE PONDERACIÓN GRAO MÍNIMO ESIXIBLE 

B1.3. Comprender e producir textos orais 

propios do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais 

(explicacións sinxelas, exposicións, narra-

cións...) presentando coherentemente a 

secuencia de ideas, feitos, vivencias e as 

 

3% 

 

Elabora e produce textos orais, 

se é preciso con axuda, 

(explicacións sinxelas, 

exposicións, narracións...) 



súas opinións e preferencias, utilizando o 

dicionario se é preciso.  

 

LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo, 

así como nos debates. 

 

 

 

3% 

presentando coherentemente a 

secuencia de ideas, utilizando o 

dicionario se é preciso.  

Participa no traballo en grupo 

cando llo proponen. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de 

intercambio oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas 

normas que rexen a interacción oral.  

LGB1.5.2. Respecta as opinións das 

persoas participantes nos intercambios 

orais e é consciente da posibilidade de 

empregar a lingua galega en calquera 

intercambio oral dentro da escola ou fóra 

dela.  

LGB1.5.5. Participa na conversa 

formulando e contestando preguntas.  

 

3% 

 

 

4% 

Respecta as opinión de todos 

os participantes nos 

intercambios orais e é 

consciente da posibilidade de 

empregar a lingua galega. 

Participa na conversa 

formulando e contestando 

preguntas, con axuda se o 

precisa. 

B1.8. Reforzar a eficacia comunicativa das 

súas mensaxes orais, coa utilización de 

elementos propios da linguaxe xestual.  

LGB1.8.1. Utiliza a expresividade corporal 

para reforzar o sentido das súas 

producións orais.  

 

3% 

Ás veces, utiliza a expresividade 

corporal para reforzar o sentido 

das súas producións orais. 

B1.9. Amosar respecto e cooperación nas 

situacións de aprendizaxe en grupo.  

LGB1.9.1. Amosa respecto ás ideas dos e 

das demais e contribúe ao traballo en gru-

po.  

 

4% 

Respeta as ideas dos demais e 

das demais e contribúe ao 

traballo en grupo. 

B1.12. Identificar variedades lingüísticas LGB1.12.1. Identifica diferenzas fonéticas 3% Identifica, con axuda se o 



de carácter xeográfico en textos orais, 

sinalando as diferenzas fonéticas, 

morfolóxicas e léxicas máis evidentes.  

e morfolóxicas moi evidentes en textos 

orais caracterizados pola súa orixe 

xeográfica.  

precisa, diferenzas fonéticas e 

morfolóxicas moi evidentes en 

textos orais caracterizados pola 

súa orixe xeográfica. 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 

información explícita en textos escritos de 

soportes variados (web infantís, libros, 

carteis).  

LGB2.1.1. Comprende a información 

relevante en textos propios de situacións 

cotiás e dos medios de comunicación 

social nos que esta se amose de forma 

evidente.  

 

LGB2.1.7. Fai unha lectura rápida, 

selectiva ou integral en función das 

necesidades de cada momento.  

 

3% 

 

 

 

3% 

Comprende parte da 

información relevante en textos 

propios de situacións cotiás e 

dos medios de comunicación 

social nos que esta se amose 

de forma evidente.  

Fai unha lectura máis ou menos 

rápida, en función das 

necesidades de cada momento. 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, 

estratexias para mellorar a lectura.  

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as 

palabras clave para acadar a comprensión, 

cando é preciso.  

 

3% 

Relé un texto e, se é preciso 

con axuda, marca as palabras 

clave para acadar a 

comprensión. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 

información para obter información 

necesaria para a realización das súas 

tarefas.  

LGB2.5.2. Utiliza dicionarios dixitais para 

interpretar a información dun texto.  

 

3% Utiliza con axuda dicionarios 

dixitais para interpretar a 

información dun texto. 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, LGB2.6.4. Fai lecturas dramatizadas de 4% Con axuda, fai lecturas 



textos en galego adaptados aos seus 

intereses.  

textos.  dramatizadas de textos. 

B2.7. Coñecer o funcionamento da 

bibliotecas de aula, centro, así como as 

virtuais, colaborando no seu coidado e 

mellora, e participar en actividades li-

terarias.  

LGB2.7.3. Participa en actividades 

literarias do centro.  

 

3% Participa, con axuda se o 

precisa, en actividades literarias 

do centro. 

B2.8. Ter interese por ter unha biblioteca 

propia.  

LGB2.8.1. Amosa interese pola 

conservación e organización dos seus 

libros.  

3% Interésase pola conservación e 

organización dos seus libros, 

pide axuda cando o precisa. 

B2.9. Amosar interese polos textos 

escritos como fonte de aprendizaxe e 

medio de comunicación.  

LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura 

como fonte de aprendizaxe e medio de co-

municación.  

4% Interésase pola lectura para 

aprender. 

B2.10. Amosar certa autonomía lectora e 

capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar 

preferencias.  

LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, 

opinións e valoracións sobre as lecturas 

feitas.  

 

 

3% 

Expresa, con axuda se o 

precisa, algunha opinión ou 

valoración sobre as lecturas 

feitas. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as 

estratexias de planificación, textualización 

e revisión do texto.  

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os 

signos de puntuación (punto, coma, punto 

e coma, dous puntos, puntos suspensivos, 

signos de exclamación e interrogación).  

 

4% 

Aplica os signos de puntuación 

básicos.  

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente 

tipoloxía que permitan narrar, describir e 

resumir emocións e informacións 

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de 

textos (narrativos, expositivos, descritivos) 

seguindo un guión establecido. 

 

4% 

 

Elabora algún tipo de texto 

(narrativo, expositivo, descritivo) 

seguindo un guión establecido. 



relacionadas con situacións cotiás e 

aqueles que sexan característicos dos 

medios de comunicación.  

LGB3.2.5. Resume o contido de textos 

sinxelos propios do ámbito da vida persoal 

ou familiar ou dos medios de 

comunicación.  

 

3% 

Elabora un resumo coas ideas 

principais de textos sinxelos. 

B3.6. Utilizar recursos gráficos e 

paratextuais que faciliten a comprensión 

dos textos.  

LGB3.6.1. Usa recursos sinxelos gráficos e 

paratextuais (ilustracións, subliñados, 

gráficos e tipografía) para facilitar a 

comprensión dos textos e ilustrar o seu 

contido.  

 

3% 

Usa algún recurso gráfico ou 

paratextual para facilitar a 

comprensión dos textos e 

ilustrar o seu contido. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos 

escritos en calquera soporte e valorar a 

lingua escrita como medio de 

comunicación.  

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación e como medio de 

obtención e coñecemento.  

 

 

3% 

Fai valor da lingua escrita como 

medio de comunicación. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 

gramatical básica, como apoio á com-

prensión e á produción de textos, así 

como aplicar o seu coñecemento no uso 

da lingua.  

LGB4.1.4. Identifica nun texto 

substantivos, adxectivos determinantes e 

cuantificadores.  

 

LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de 

palabras dadas e cámbiao.  

 

4% 

 

 

3% 

Coñece substantivos, 

adxectivos determinantes e 

cuantificadores. 

 

Sinala, con axuda se é preciso, 

o xénero e número de palabras 

dadas e cámbaio. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 

ortográficas xerais e as de acentuación en 

particular, apreciando o seu valor social e 

a necesidade de cinguirse a elas.  

LGB4.2.3. Valora a importancia do dominio 

da ortografía para asegurar unha correcta 

comunicación escrita entre as persoas 

falantes dunha mesma lingua e para 

 

3% 

Dálle importancia á ortografía na 

comunicación escrita.  



garantir unha adecuada interpretación dos 

textos escritos.  

B4.3. Utilizar correctamente as regras de 

puntuación, así como construír correc-

tamente as oracións desde o punto de 

vista sintáctico, nas producións orais e es-

critas.  

LGB4.3.1. Emprega con correccións os 

signos de puntuación.  

 

 

3% 

Emprega, con axuda se é 

necesario, os signos de 

puntuación. 

B4.9. Establecer relacións elementais 

entre as diversas linguas que utiliza ou 

está a aprender o alumnado para 

reflexionar sobre como mellorar os seus 

procesos comunicativos na lingua galega.  

LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e 

evita as interferencias entre as linguas que 

está a aprender.  

 

 

3% 

Evita as interferencias entre as 

linguas que está a aprender. 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e 

valorar textos procedentes da literatura 

popular galega, así como da literatura 

galega en xeral.  

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura 

galega (oral ou non) como fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como 

recurso de gozo persoal.  

 

3% 

Coñece  os textos da literatura 

galega (oral ou non) como fonte 

de coñecemento da nosa 

cultura e como recurso de gozo 

persoal. 

B5.2. Ler textos e obras en galego da 

literatura infantil, adaptacións breves de 

obras clásicas e literatura actual, en 

diferentes soportes.  

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en 

galego da literatura infantil, adaptacións 

breves de obras clásicas e literatura actual 

e en diferentes soportes.  

 

3% 

Le en voz alta, con axuda se é 

preciso, obras e textos en 

galego da literatura infantil. 

B5.3. Identificar o xénero literario ao que 

pertencen uns textos dados.  

LGB5.3.1. Identifica o xénero literario ao 

que pertencen uns textos dados: narrativa, 

poesía e teatro.  

 

3% 

Recoñece algún  xénero literario 

ao que pertencen uns textos 

dados: narrativa, poesía e 



teatro. 

B5.5. Participar activamente en 

dramatizacións de situacións e de textos 

literarios adaptados á súa idade.  

LGB5.5.1. Participa activamente en 

dramatizacións de situacións e de textos 

literarios adaptados á súa idade.  

 

3% 

Participa, con axuda se é 

preciso, en dramatizacións de 

situación e de textos literarios 

adaptados á súa idade. 

B5.7. Amosar interese, respecto e 

tolerancia ante as diferenzas persoais, 

sociais e culturais.  

LGB5.7.1. Amosa curiosidade por coñecer 

outros costumes e formas de relación so-

cial, respectando e valorando a 

diversidade cultural.  

 

3% 

Interésase por coñecer algunha 

costume e formas de relación 

social, respectando e valorando 

a diversidade cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

ÁREA: CIENCIAS NATURAIS 

Avaliación Procedemento 

Probas escritas 

 

 

 

 

 

Probas orais 

 

Traballos individuais 

 

Traballos en grupo 

Traballo na aula 

Instrumento avaliación 

resolución de exercicios de 

reforzo e ampliación, 

realización de fichas, resposta 

a preguntas curtas ou cuestión, 

elaboración de mapas 

conceptuais. 

Exposición dun tema, resposta 

a preguntas, lectura expresiva. 

Traballos de investigación e 

experimentación guiada. 

Pequenas presentacións. 

Listas de control, caderno de 

traballo diario do alumnado. 

Cualificación final Obterase da nota media entre as cualificacións obtidas entre o 1º 

e 2º trimestre, con posibilidade de subir nota segundo as tarefas 

entregadas ao longo do 3º trimestre. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación                                                         % 

Fichas e cadernos de traballo .................................................. 10  

Preguntas orais e escritas   ..................................................... 60 

Traballo na aula            ............................................................ 5 

Traballo en grupo ..................................................................... 5 

Traballo individual .....................................................................10 

Interese e actitude................................................................... 10 

 

 



ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS 

Avaliación Procedemento 

Probas escritas 

 

 

Probas orais 

 

Traballos individuais 

 

Traballos en grupo 

 

Traballo na aula 

Instrumento avaliación resolución de 

exercicios de reforzo e ampliación, 

realización de fichas, resposta a 

preguntas curtas ou cuestións, 

elaboración de mapas conceptuais. 

Exposición dun tema, resposta a 

preguntas, lectura expresiva. 

Traballos de investigación e 

experimentación guiada. 

 

Pequenas presentacións. 

 

Listas de control, caderno de traballo 

diario do alumnado. 

Cualificación final Obterase da nota media entre as cualificacións obtidas entre o 1º 

e 2º trimestre, con posibilidade de subir nota segundo as tarefas 

entregadas ao longo do 3º trimestre. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación                                                         % 

Fichas e cadernos de traballo .................................................. 10  

Preguntas orais e escritas   ..................................................... 60 

Traballo na aula            ............................................................ 5 

Traballo en grupo ..................................................................... 5 

Traballo individual .....................................................................10 

Interese e actitude................................................................... 10 

 



ÁREA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Avaliación Procedemento 

Probas escritas 

 

 

 

Probas orais 

 

Traballos individuais 

Traballos en grupo 

 

Traballo na aula 

Instrumento avaliación 

resolución de exercicios de 

reforzo e ampliación, 

realización de fichas, resposta 

a preguntas curtas ou cuestión, 

elaboración de mapas 

conceptuais. 

Exposición dun tema, resposta 

a preguntas, lectura expresiva. 

Traballos de investigación e 

experimentación guiada. 

Pequenas presentacións. 

Listas de control, caderno de 

traballo diario do alumnado. 

Cualificación final Obterase da nota media entre as cualificacións obtidas entre o 1º 

e 2º trimestre, con posibilidade de subir nota segundo as tarefas 

entregadas ao longo do 3º trimestre. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación                                                         % 

Fichas e cadernos de traballo .................................................. 10  

Preguntas orais e escritas   ..................................................... 60 

Traballo na aula            ............................................................ 5 

Traballo en grupo ..................................................................... 5 

Traballo individual .....................................................................10 

Interese e actitude................................................................... 10 

 



ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Avaliación Procedemento 

Probas escritas 

 

 

 

Probas orais 

 

Traballos individuais 

Traballo na aula 

Instrumento avaliación 

resolución de exercicios de 

reforzo e ampliación, 

realización de fichas, resposta 

a preguntas curtas ou 

cuestións, elaboración de 

mapas conceptuais. 

Exposición dun tema, resposta 

a preguntas, lectura expresiva. 

Traballos de investigación e 

experimentación guiada. 

Listas de control, caderno de 

traballo diario do alumnado. 

Cualificación final Obterase da nota media entre as cualificacións obtidas entre o 1º 

e 2º trimestre, con posibilidade de subir nota segundo as tarefas 

entregadas ao longo do 3º trimestre. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación                                                         % 

Fichas e cadernos de traballo .................................................. 10  

Preguntas orais e escritas   ..................................................... 60 

Traballo na aula            ............................................................ 10 

Traballo individual .....................................................................10 

Interese e actitude................................................................... 10 

 

 

 



ÁREA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Avaliación Procedemento 

Probas escritas 

 

 

 

Probas orais 

 

Traballos individuais 

 

Traballos en grupo 

Traballo na aula 

Instrumento avaliación 

resolución de exercicios de 

reforzo e ampliación, 

realización de fichas, resposta 

a preguntas curtas ou cuestión, 

elaboración de mapas 

conceptuais. 

Exposición dun tema, resposta 

a preguntas, lectura expresiva. 

Traballos de investigación e 

experimentación guiada. 

Pequenas presentacións. 

Listas de control, caderno de 

traballo diario do alumnado. 

Cualificación final Obterase da nota media entre as cualificacións obtidas entre o 1º 

e 2º trimestre, con posibilidade de subir nota segundo as tarefas 

entregadas ao longo do 3º trimestre. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación                                                         % 

Fichas e cadernos de traballo .................................................. 10  

Preguntas orais e escritas   ..................................................... 60 

Traballo na aula            ............................................................ 5 

Traballo en grupo ..................................................................... 5 

Traballo individual .....................................................................10 

Interese e actitude................................................................... 10 

 



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 

REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

Independentemente da área, a metodoloxía a traballar ao longo do 3º trimestre resúmese no 

seguinte cadro: 

ACTIVIDADES Resolución de fichas interactivas con autocorrección, fichas de ampliación 

e repaso, traballos de investigación, grabación de tarefas para motivar ao 

alumnado no emprego e aproveitamento das TIC. Traballo con tarefas 

competenciais. Resolución de actividades interactivas baseadas en 

contidos das áreas. Emprego do libro como guía para o alumnado e como 

escolla de certas tarefas. Visualización de vídeos centrados en contidos 

para cada área. Lectura de libros online de literatura infantil. 

METODOLOXÍA 

(alumnado con 

conectividade) 

Semanalmente, entréganse instrucións de traballo clasificadas por áreas e 

cólganse na Aula Virtual do centro educativo. Tamén se entregan 

explicacións, tanto en formato de texto como en vídeo, por se fose 

necesario aclarar algún concepto e coa opción de descarga para aquel 

alumnado con maior dificultade de conexión á rede. A final de semana, 

entrégase a solución das tarefas propostas en formato de texto para que o 

alumnado faga autocorrección. O traballo feito é voluntario e empregarase 

para a suba de notas na cualificación final. Todas as actividades están 

preparadas para resolver ao longo dos cinco días lectivos, coa 

recomendación de facer cada día as dunha materia. Tamén se elaboran 

titoriais para acceder a certos contidos, en caso de que fose necesaria esa 

axuda. Téntase que en todo momento o alumnado teña as mesmas 

condicións, independentemente do seu manexo e coñecemento no traballo 

coa Aula Virtual. Cada certo tempo, fanse reunións interactivas mediante a 

aplicación Webex con todo aquel alumnado que estea interesado; coa 

función de establecer o contacto tanto entre o propio alumnado como entre 

o profesorado – alumnado. 

MATERIAIS E 

RECURSOS 

A ferramenta de traballo diario é a Aula Virtual do centro da plataforma 

Moodle. Os avisos ao alumnado danse a través da opción de mensaxería 

da propia Aula Virtual. A comunicación coas familias establécese mediante 

o espazo Abalar e o uso da aplicación AbalarMobil, así como as chamadas 

telefónicas para aqueles casos nos que non se consiga establecer unha 

boa canle de comunicación, así como o correo electrónico. Tamén se tenta 

facer un seguemento do traballo diario e semanal do alumnado mediante a 



comprobación de participación na aula interactiva e a entrega de tarefas 

ao profesorado, as cales se lle outorga unha cualificación visible (sempre 

positiva) para o alumnado e que serven para motivar o traballo diario. Do 

mesmo xeito, son comúns os cuestionarios mediante a opción “escolla” e 

envíanse os resultados obtidos á familia. As reunións interactivas 

establécense mediante a aplicación Webex e sempre e cando se dean os 

requisitos mínimos de conectividade da persoa organizadora. 

 

Nota aclaratoria: todo o alumnado de 4º curso de Educación Primaria manifestou ter a opción de 

conectividade, en maior ou menor medida. Inicialmente, déronse casos de familias coas que non 

tiña contacto, pero solucionouse a partir do inicio da 3ª avaliación. 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E 

ÁS FAMILIAS 

Establécese como canle de comunicación co alumnado o 

servizo de mensaxería da Aula Virtual, coas familias a 

canle de mensaxería ofrecida polo Espazo Abalar, 

AbalarMobil. En determinados casos, tamén se emprega o 

correo electrónico. Para todas aquelas familias coas que 

non se consigue aclarar dúbidas ou non contestan 

mediante os recursos nomeados anteriormente (tendo 

constancia de que si recibiron as mensaxes), fanse 

chamadas telefónicas para un contacto máis direto; 

naqueles casos que sexa necesario, establécese un 

horario de chamada (con citación de día e hora) a 

concretar polas familias, respectando os horarios 

establecidos. En caso de non recibir contestación nas 

chamadas, procederase a repetila no mesmo día. Con 

respecto ás videoconferencias, establécese un horario 

coas familias e envíaselle a citación da reunión por correo 

electrónico, con confirmación de asistencia, tal e como 

ofrece o servizo Webex. 

PUBLICIDADE https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantamariaaspontes/ 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantamariaaspontes/

