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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

Participar en situacións de comunicación, 
respectando a quenda de palabra e a 
intervención dos e das demais. 

 

Expresa de forma global, ideas, opinións e 
sentimentos con claridade e corrección. 

Aplica as normas sociocomunicativas: escoita 
atenta, espera de quendas, respecto da opinión 
dos e das demais. 

 

Comprender distintos tipos de textos 
adaptados á idade e valorar a lectura como 
medio para ampliar o vocabulario, fixar a 
ortografía correcta e como gozo persoal. 

 

Resume, respondendo a preguntas e reflectindo 
as ideas principais, textos de diversa tipoloxía 
textual. 

 

Producir textos seguindo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, 
cohesivas de xeito elemental, aplicando as 
regras ortográficas de nivel e coidando a 
presentación. 

 

Escribe textos sinxelos propios da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social, utilizando elementos de 
cohesión básicos: noticias, contos, textos 
informativos e científicos,  receitas, instrucións… 

Respecta as normas gramaticais e ortográficas 
básicas, propias do nivel. 

Presenta os seus traballos con caligrafía clara e 
limpeza. 

 

Utilizar de xeito guiado as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para a procura 
de información e elaboración de textos e 
documentos propios. 

 

Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación para buscar 
información e elaborar textos e documentos 
propios. 

 

Ler, escribir e ordenar números utilizando 
razoamentos apropiados. 
 

 

Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 
Aproxima números á decena, centena e millar. 

 

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

 

 

Realiza correctamente series tanto ascendentes 
coma descendentes. 

Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá 
números naturais ata o 10.000. 

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



 

Realizar operación e cálculos numéricos. 

 

Realiza cálculos numéricos coas operacións da 
resta e suma. 

Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar. 

Realiza cálculos numéricos coa operación de 
multiplicación por números dunha, dúas e tres 
cifras.  

Realiza cálculos numéricos coa operación da 
división dunha cifra. 
 

 

Utilizar procesos de razoamento para 
resolver problemas de unha e dúas 
operacións, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións 
obtidas. Establecer conexións entre a 
realidade e as matemáticas e valorar a 
utilidade dos coñecementos matemáticos 
adecuados. 

 

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

Resolve problemas que impliquen o dominio dos 
contidos traballados, empregando estratexias 
heurísticas, de razoamento.  

Reflexiona sobre o procedemento aplicado á 
resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto. 
 

 

Valorar as artes plásticas, música, literatura 
e o xogo como fonte de pracer e cultura. 

 

 

Valora as artes plásticas, música, literatura e o 
xogo como fonte de pracer e cultura. 

 

Desenvolver e estimular a creatividade. 

 

É creativo/a nas ideas, solución e producións. 

 

Contribuír á mellora do clima do grupo, 
amosando actitudes cooperativas e 
establecendo relacións respectuosas. 

 

Forma parte activa das dinámicas do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Avaliación  e  cualificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaliación 

 
Procedementos: a avaliación dos procesos de aprendizaxe será 
continua e global, tendo en conta o progreso no conxunto das 
áreas. 
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous 
primeiros trimestres, así como sobre as actividades do 3º trimestre, 
sempre que estas últimas beneficien ao alumnado. 
E os referentes deste último trimestre serán os criterios de 
avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, establecidos no 
punto anterior. 
 

 
Instrumentos:  
- Notas e cualificacións recollidas durante o primeiro e segundo 

trimestre. 
- Análise dos traballos realizados no terceiro trimestre, en caso de 

que os puideran entregar antes da fin do curso, ou das tarefas 
entregadas durante a corentena.  

- Participación nas actividades propostas a través do grupo de 
WhatsApp. 

- Diario de observación durante as reunións a través da 
plataforma webex. 
 

 
 

Cualificación final 

 
Nota media das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación, e notas 
recollidas durante o 3º trimestre. Sempre que estas últimas teñan un 
valor positivo para a cualificación final. 
 

 
 
 

Alumnado de  
materia pendente 

 
A avaliación deste curso rexerase polos criterios e estándares 
sinalados no primeiro punto, así como polos outros aspectos 
sinalados nos apartados anteriores. 
E polo que se refire á avaliación das aprendizaxes do nivel anterior 
que teñen suspensas, esta queda pendente para o próximo 
curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 

Centradas en aprendizaxes traballadas nos dous primeiros 
trimestres do curso, fomentando as rutinas de traballo. Proposta  
semanal, ordenada por días e con estrutura fixa. 
- De luns a xoves; proposta de actividades de cálculo e 

problemas, actividades de lectura, expresión escrita e ortografía 
(galego e castelán). 

- Venres; proposta de elaboración dun proxecto. Cada venres 
desenvólvese un apartado do documento final. O primeiro 
proxecto: O noso concello. O segundo: O mundo dos insectos. 

- Para realizar ao longo da semana (cando o alumnado decida); 
suxestión de actividades plásticas, artística, xogos, etc. 
Actividades máis dinámicas e creativas. 

- Diariamente; lectura do libro “A casa máis animada do mundo”, 
de Baía Edicións. Unha vez rematado, propoñerase outro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodoloxía 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- O traballo desenvólvese fundamentalmente a través do teléfono. 
WhatsApp e chamadas telefónicas, para compartir tarefas e 
información, aclarar dúbidas e titorías. Todas as familias 
dispoñen de teléfono móbil con datos para a conexión a internet. 
Polo cal, todo o alumnado pode participar das actividades a 
través deste medio.  

- Sesións de traballo de 50’ a través da plataforma Webex. 
Organízanse 4 grupos, dous grupos cada día, de maneira diaria 
para a mestra e en días alternos para o alumnado. 

- Non é obrigatorio entregar tarefas diariamente. Tampouco, facer 
todo o traballo proposto. Dando así a posibilidade de adaptarse 
ás diferentes situación familiares. 

- Recomendación de enviar con certa frecuencia, distintas 
actividades que se van facendo. Formular dúbidas, participar e 
compartir experiencias e actividades polo grupo de WhatsApp. E 
participar nas videoreunións Webex. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Materiais e recursos 

 

Tecnolóxicos para a comunicación: 
- Os dispositivos propios de cada familia e da mestra. Teléfonos, 

ordenadores e tablets persoais. 
- Conexións a internet e tarifas telefónicas particulares. 
- Páxina web do cento e plataforma Webex. 

 

Para o desenvolvemento das tarefas: 
- Libros de texto 3º primaria e cadernos de fichas da editorial 

Santillana. 
- Libros de lectura e proposta de actividades sobre a lectura, 

facilitados pola editorial Santillana a través da Aula Virtual, e en 
formato PDF da editorial Baía (Baía edicións con vós na casa). 

- Textos de actualidade de prensa e revistas. 
- Páxinas e actividades propostas na rede. 

 



 
4. Información e publicidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información ao 
alumnado e ás  

familias 
 

 
A través do grupo de WhatsApp: 
- Envío semanal da proposta de actividades ordenadas por días. 
- Envío diario do modelo de autocorrección das actividades para 

ese día. 
- Intercambio de tarefas para corrixir. 
- Solución de dúbidas e traslado de información. 
- Posta en común de actividades. 

 
A través de correo electrónico:  
- Intercambio de tarefas para corrixir. 

 
Plataforma Webex:  
- Realización de actividades e contacto co alumnado (4 grupos). 

 
Chamadas telefónicas:  
- Titorías. 
- Solución de dúbidas. 

 
Abalar: 
- Cualificacións trimestrais. 

 

 
Publicidade 

 

 
Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


