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MATEMÁTICAS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Ler, escribir e ordenar, utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de números (romanos, 

naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida 

cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata 

as milésimas). 

 

Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu 

valor. 

Descompón, compón e redondea números naturais 

e decimais, interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

Ordena números enteiros, decimais e fraccións 

básicas por comparación, utilizando 

adecuadamente o signo < ou >. 

 

 

Operar cos números tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as propiedades das mesmas. 

Realiza operacións con números naturais: suma, 

resta, multiplicación e división. 

Aplica a xerarquía das operacións e os usos do 

paréntese. 

Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 

denominador. Calcula o produto dunha fracción 

por un número. 

 

 

Operar con diferentes medidas. 

Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, 

masa, superficie e volume en forma simple. 

Compara e ordena medidas dunha mesma 

magnitude. 

Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados 

ao seu nivel. 

Resolve problemas que impliquen dominio dos 

contidos traballados. 

Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos á contorna inmediata. 

Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos. 

 

 

 

 



LINGUA CASTELÁ 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender, buscar, localizar e seleccionar información 

explícita en textos escritos de soportes variados (webs 

infantís, libros, carteis)  

Identifica as ideas principais e secundarias dun 

texto. 

 

 

Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas 

ortográficas xerais e as de acentuación en particular. 

Coñece e utiliza as normas ortográficas, 

aplicándoas nas súas producións escritas con 

especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, ll/i/x. 

Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais 

e de acentuación diacrítica. 

Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

Utilizar correctamente as regras de puntuación. Emprega con corrección signos de puntuación. 

Identificar as características dos diferentes xéneros e as 

figuras literarias, así como temas recorrentes. 

Identifica as características principais dos 

diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e 

teatro. 

 

LINGUA GALEGA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender, buscar, localizar e seleccionar información 

explícita en textos escritos de soportes variados (webs 

infantís, libros, carteis) 

Identifica as ideas principais e secundarias dun 

texto. 

 

 

Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas 

ortográficas xerais e as de acentuación en particular. 

Coñece e utiliza as normas ortográficas, 

aplicándoas nas súas producións escritas con 

especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, ll/i/x. 

Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais 

e de acentuación diacrítica. 

Utilizar correctamente as regras de puntuación. Emprega con corrección signos de puntuación. 

Identificar as características dos diferentes xéneros e as 

figuras literarias, así como temas recorrentes. 

Identifica as características principais dos 

diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e 

teatro. 



CIENCIAS DA NATUREZA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Investigar as características de ecosistemas do seu 

contorno, mostrando interese pola rigorosidade e 

hábitos de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos 

seres vivos. 

Coñece as principais características e compoñentes dun 

ecosistema.  

Identifica algunhas actuacións humanas que modifican 

o medio natural e as causas de extinción de especies. 

Identificar e explicar as características das fontes de 

enerxía renovables e non renovables e a súa influencia 

no desenvolvemento sostible. 

Identifica e explica as diferenzas entre enerxías 

renovables e non renovables 

Realizar experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións para determinar: a masa e o volume 

dun corpo e as principais características da flotación 

dos corpos. 

 

Describe a diferenza entre masa e volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS SOCIAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar as institucións políticas que se 

derivan da Constitución.  

Identifica as principais institucións do Estado español e 

describe as súas funcións 

Describir a organización territorial do Estado 

español así como os órganos de goberno. 

Explica a organización territorial de España, nomea as 

estruturas básicas de goberno e localiza en mapas políticos as 

distintas comunidades que forman España, así como as súas 

provincias. 

Comprender e interpreta os principais 

conceptos demográficos e os factores 

xeográficos, sociais, económicos ou culturais 

que inciden nos datos de poboación. 

 

Define demografía e poboación, comprende os principais 

factores que afectan á de poboación 

Interpreta unha pirámide de poboación. 

Describir os movementos migratorios da 

poboación galega e de España explicando o 

éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada 

de emigrantes ao noso país. 

Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de 

inmigrantes ao noso país. 

 

PLÁSTICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Experimentar co deseño de carteis como un medio de 

comunicación. 

Confecciona o seu propio cartel publicitario. 

Identificar os elementos básicos, facendo uso das 

nocións métricas. 

Utiliza e manexa os elementos que estruturan o espazo 

gráfico: a cuadrícula. 

 

 

 

 



VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Construír o estilo persoal baseándose na 

respectabilidade e na dignidade persoal. 

Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e 

aos demais. 

Crear unha imaxe positiva de si mesmo tomando 

decisións meditadas e responsables, baseadas nun 

bo autoconcepto. 

Coñece e asume os trazos característicos da súa 

personalidade. 

Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de 

perspectiva con empatía. 

Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe. 

Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as 

diferenzas. 

Respecta e acepta as diferenzas individuais. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

Avaliación 

 

Procedementos: As actividades realizadas polo alumnado durante o período de 

docencia non presencial, ademais dos procedementos empregados na primeira e 

segunda avaliación. Terase en conta tamén a presencia nas sesións interactivas e 

seguimento das explicacións  mediante a aplicación Cisco Webex. 

 

Instrumentos: Elaboración dos exercicios e actividades marcadas. Rexistro do 

traballo realizado e a execución do mesmo.  

 

Cualificación final Para  a cualificación final estableceuse que se fará a media aritmética da 1ª e 2ª 

avaliación e valorarase positivamente as actividades realizadas polo alumnado, 

presentadas á tempo e ben elaboradas, durante o período de docencia non 

presencial. 

 

 

 

 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades Envío semanal do traballo programado para o alumnado con diversas 

actividades. Tamén diversas propostas para a celebración das 

conmemoracións marcadas no calendario escolar como, día do libro, letras 

galegas, ... 

Metodoloxía Publicación na páxina web do centro, do traballo das diferentes materias. 

Semanalmente faranse videoconferencias, para facer explicacións, resolver 

dúbidas e facer correcións. Teñen acceso á aula virtual, a cal usaremos para 

ver vídeos explicativos e realizar actividades interactivas. 

O alumnado que non ten conectividade, o Concello aporta as fotocopias dos 

exercicios propostos para quen as necesite. (Actualmente todos teñen 

acceso a internet, con mellor ou peor conexión) 

Materiais e recursos Fichas, vídeos, videoconferencias (mediante Cisco Webex), actividades 

interactivas... 

Mediante Whatsapp ou correo electrónico están en contacto coa titora para 

resolver calquer tipo de dúbidas. 

 

  

4. Información e publicidade 

 Publicación semanal na páxina web do colexio. 

 Envío diario de información e actividades a través do grupo de Whatsapp. 

 Intercambio de tarefas para correxir a través do correo electrónico. 

 Solución de dúbidas a través de chamadas telefónicas e polo grupo de Whatsapp. 

 Clases online diariamente a través da aplicación Webex. 

 Información ás familias a través da web do colexio ou a través do grupo de Whatsapp. 

 Actividades a través da Aula Virtual de Santillana. 

 Información e cualificacións trimestrais a través de Abalar. 

 

 

 



 


