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MATEMATICAS 1º 3º TRIMESTRE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamento 
apropiados. 

- Le, escribe e ordena números ata 99. (CMCT,CCL). 
-Identifica o valor de posicións das cifras en situacións e contextos 
reais.(CMCT,CCL). 

Resolver operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos incluido o cálculo mental en situacións de resolución 
de problemas. 

- Realiza cálculos numéricos básicos suma e resta(sen levar) na resolución de 
problemas contextualizados.(CMCT) 

Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ó nivel. -Resolve problemas que impliquen os contidos traballados.(CMCT,CAA). 

Iniciarse no coñecemento das unidades básicas de medida de tempo e 
as súas relacións,utilizándoas para resolver problemas da vida cotiá. 

-Coñece e utiliza as unidades de medida de tempo e as súas relación: minuto, 
hora, día, semana e ano. (CMCT). 
- Le en reloxos análoxico e dixitais a hora en punto e e media.(CMCT). 
- Resolve problemas da vida cotiá coas medidas de tempo dadas.(CMCT) 

Iniciarse na utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe coa axuda guiada do mestre/a. 

- Manifesta interese na utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe. (CMCT,CD, CAA). 

Interpretar representacións espaciais sinxelas realizadas a partir de 
sistema de referencia e de obxectos en situacións familiares. 

- Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a un 
mesmo utilizando conceptos de esquerda-dereita,diante-detrás, ancho- 
estreito, preto-lonxe. (CMCT, CAA,CCL) 

Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, triángulo e 
rectángulo. 

-Recoñece formas cadradas, rectangulares, circulares e triangulares no 
contorno inmediato.(CMCT,CAA). 

Comparar cal é o recipiente de maior capacidade por estimación. - Compara e identifica cal é o recipiente de maior capacidade.(CMCT). 
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LINGUA CASTELA 1º 3º TRIMESTRE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Participar en situacións de comunicación dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra. 

- Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións 
propias.CCL,CAA,CSC. 
- Aplica as normas socio-comunitarias: escoita e respecta a quenda de 
palabra.CCL,CAA ,CSC. 

- Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa coherencia para 
satisfacer as necesidades de comunicación en diferentes situacións. 

- Participa activamente en diversas situacións de comunicación: diálogos, 
exposicións orais con axuda da tecnoloxía. CCL, CD, CAA CSC. 

- Comprender o sentido global dun texto oral e identificar a 
información relevante. 

- Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual do ámbito 
escolar e social. CCL,CAA. 

- Reproducir textos orais próximos aos seus gustos e intereses. - Canta cancións, conta e recita pequenos contos e poemas. CCL,CAA,CCEC. 

- Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e sinxelos. - Le con pronunciación e entoación axeitada textos sinxelos de variada 
tipoloxía, breves e adaptados á súa idade. CCL. 

- Mostrar interese e gusto pola lectura. -Expresa gusto pola lectura como fonte de lecer. CCL 

- Planificar e producir con axuda de diferentes tipos de texto, 
atendendo ao seu formato ou intencionalidade comunicativa e coidar a 
presentación, gramática e estrutura da lingua. 

- Escribe con axuda en diferentes soportes textos moi sinxelos propios do 
ámbito escolar, social: listas, notas… CCL, CD, CAA. 
- Presenta os seus escritos con limpeza evitando riscos. CCL,CAA 

- Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura da 
lingua. 

- Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. CCL. 

- Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través 
do coñecemento da lingua. 

- Forma e ordena correctamente oracións simples para compoñer textos sinxelos. 
CCL. 

- Utilizar programas e aplicacións educativas dixitais para realizar tarefas e 
avanzar na aprendizase. 

- Utiliza de xeito guiado algún programa e aplicacións educativas dixitais como 
ferramentas de aprendizaxe.CCL,CD,CAA. 
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LINGUA GALEGA 1º 3º TRIMESTRE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Comprender a información xeral e relevante de textos orais moi 
sinxelos procedentes da radio ou da televisión próximos á experiencia 
infantil. 

- Comprende a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos 
procedentes da radio ou da televisión próximos á experiencia infantil. 
CCL, CAA. 

- Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián 
ou do ámbito académico. 

- Participa nunha conversa entre iguais comprendendo o que di o interlocutor 
e contestando se é preciso. CCL,CAA,CSC,CSEIEE. 

- Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización 
do traballo. CCL, CAA. 

- Participa no traballo en pequeno grupo. CCL,CSIE,CAA. 

- Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen 
na aula amosando valoración e respecto polas normas que rexen a 
interacción social. 

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

- Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. - Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a 
cada acto comunicativo e propio da lingua.CCL,CAA,CCEC,CSIEE 

- Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso cotián 
ou procedentes de medios de comunicación. 

- Comprende a información relevante sobre feitos e acontecementos 
próximos á experiencia. CCL,CD. 
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CIENCIAS DA NATUREZA 1º 3º TRIMESTRE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as o 
material e as normas de convivencia. 

- Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta 
ós compañeir@s , o material e as normas de convivencia.CSIEE,CAA,CSC. 

- Identificar semellanzas e diferencias entre as persoas e valorando a 
diversidade. 

- Recoñece partes do propio corpo: principais articulacións e órganos dos 
sentidos. CMCT,CCL,CSC. 

- Coñecer e valorar a relación entre o benestar e a práctica de determi- 
nados hábitos: a hixiene persoal, a alimentación variada, o exercicio 
físico regulado sen excesou ou o descanso diario. 

- Relaciona o exercicio físiso, os hábitos de hixiene e o tempo de lecer coa 
propia saúde e unha alimentación axeitada. CMCT,CSC. 

- Identificar e explicar en diferentes soportes as principais 
características das plantas e dos animais. 

- Explica as principais diferenzas entre plantas e animais empregando 
diferentes soportes. CMCCT, CCL. 
- Identifica e describe con criterios elementais animais e plantas do seu 

contorno. CMCCT,CCL 
- Amosa condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos. CMCCT. 

- Adoptar medidas de protección medioambientais e poñelas en 
práctica na escola. 

- Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. CMCCT,CSC,CSIEE. 

- Manexar obxectos e aparellos simples domésticos e escolares 
describir os seus materiais e o seu funcionamento e utilizalo con se- 
guridade evitando estereotipos sexistas, 

- Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e evita 
estereotipos sexistas. CMCCT,CSC,CCL. 
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CIENCIAS SOCIAIS 1º 3º TRIMESTRE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e 
tolerancia ante as achegas alleas. 

- Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamen- 
to responsible, construtivo e solidaria, valorando o esforzo e o coidado do 
material. CSC, CAA. 

- Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. - Identifica a terminoloxía propia da área. CCL,CMCCT,CSC. 

- Realizar medicións sinxelas de datos con aparellos cotiás e facer 
pequenos rexistros de tempo atmosférico a nivel local. Comprobación 
co tempo dos xornais. 

- Realiza observacións, sinxelas recollidas de datos, rexistros e comproba- 
ción sobre o tempo atmosférico local. CMCCT,CAA. 

- Coñecer os medios de transporte da súa contorna e clasifícalos 
segundo a súa función e uso 

- Identificar e explicar entre os distintos medios de transporte empregando 
diferentes soportes CSC, CMCCT, CAA 

- Valorar a importancia que ten a vida dos seres vivos e o coidado dos 
elementos da paisaxe máis próxima. 

- Identifica algunha medida para a conservación da natureza máis próxima. 
CSC 

- Recoñecer a pertenza a certos grupos e participar neles respectando 
os principios básicos de convivencia. 

- Respecta as normas de convivencia establecida na familia e na escola. 
CSC 

Identificar e explicar as principais características da aldea, vila e 
cidade. 

Explicar as diferencias entre aldea, vila e cidade empregando diferentes 
soportes CMCCT, CCL 

- Identificar as partes da casa e o uso que se fai nelas e diferenciar entre os 
diferentes tipos de vivendas que forma a súa contorna. 

- Identifica as partes da casa e coñece e explica o uso que se fai nelas. 
CMCCT, CAA 
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PLASTICA PLURILINGÜE 1º 3ºTRIMESTRE 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

Valoración da limpeza, a orde e a 
presentación ao realizar un traballo. 

Valorar a limpeza, os 
materiais   e   a   orden a 
realización dunha tarefa. 

Valora a importancia da limpeza do coidado do 
material e da orde para alcanzar o resultado 
final proposto. 

CCEC 
CSC 

 
 

Observación e exploración sensorial 
dos elementos presentes nos ámbitos 
natural, artificial e artístico que os 
rodea. 

 
 

Satisfación na manipulación e na 
exploración de diferentes materiais. 

 
Interese por usar adecuadamente os 
instrumentos, os espazos etc. 

 
 

Probar en producións 
propias as posibilidades 
que adoptan as formas, 
texturas e cores.. 

 
 
 

Realizar composicións 
plásticas  que 
representen o mundo 
imaxinario, afectivo e 
social empregando 
distintas técnicas ao seu 
alcance (recortar, pegar, 
encher, usar pinceis, 
rotuladores, lapis de 
cores, etc). 

 

 
Usa diferentes tipos de materiais, diferentes 

texturas naturais e artificiais e 

experimenta con eles para crear a posteriori 

obras plásticas. 

 
Emprega   os   diferentes   tipos de  liña para 

completar debuxos. 

 
Usa as cores aprendidas, as figuras xeométricas 
e a figura humana. 

 
 
 

CCEC 
CAA 

 
CCL 
CMCCT 
CSICE 

 
 

 ALUMNOS CON 
CONECTIVIDADE 

Exploración de recursos dixitais para a 
creación de obras. 
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 1º. 3º TRIMESTRE 
 

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

Coñecer e valorar a propia persoa coas súas 
características, posiblidades e limitacións. 

Realiza un adecuado recoñecemento , compromiso e 
respecto a un mesmo CSC,CCL, CSIEE 

Actuar con liberdade e autonomía correspondentes a 
súa idade e desenvolvemento en situación da vida cotiá 

Expresar con claridade opinións, sentimientos e emocións 
CCL, CSC, CSIEE 

Asumir actitudes e condutas de solidariedade con outras 
persoas ou grupos sociais 

Asume, identifica e mostra actitudes de respeto, 
solidariedade e empatía nas interaccións sociais 
CSC, CAA, CMCCT. 

Respetar as normas de convivencia da aula Poñer en práctica razoamentos sinxelos para valorar si 
determinadas condutas son acordes ás normas da aula 
AA, CCL,CSC 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: As actividades realizadas polo alumnado durante o 
período non presencial, ademais dos procedementos empregados na 
primeira e segunda avaliación. Tamén o contacto coas familias usando os 
medios que sinalo no apartado seguinte. 

Instrumentos: Observación dos traballos que as familias envían ao correo 
electrónico ou whatsapp. Vídeos ou audios. Rexistro dos traballos 
realizados. 

 

Cualificación final 

A avaliación e cualificación do alumno adáptase as aprendizaxes 

desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como ás actividades de 

reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma polo Real Decreto463/2020 polo que en 

atención ao criterio de avaliación continúa consignarase a cualificación 

final coa media das dúas primeiras avaliacións podendo ser esa 

cualificación modificada sempre en beneficio do alumnado ata un máximo 
dun punto segundo as condicións e características do traballo desenvolvido 
desde a suspensión da actividade lectiva presencial nas aulas físicas e 
atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das aprendizaxes e 
implicación e grao de calidade das tarefas propostas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades No 3º trimestre o traballo do alumnado centrarase especialmente no 
desenvolvemento das actividades de recuperación, repaso, reforzo e 
afondarase nas aprendizaxes traballadas nos dous primeiros trimestres 
do curso fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito de 
estudo. 
Facilitar actividades de ampliación de contidos xa dados para aqueles 
alumnado que progresen adecuadamente e actividades de reforzo para 
aqueles nen@s que xa precisaban durante o curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Con todas as familias empregamos a aplicación whatsapp ou correo 
electrónico para enviar e recibir as fotos dos traballos realizados para 
súa valoración. 
As familias que o solicitan envíaselles a través do concello o material 
impreso. 

Materiais e recursos Fichas fotocopiables. 

Material de refugallo. 

Recursos web ( xogos de memoria, velocidade lectora, xogos de 

ortografía, xogos matemáticos, cálculo mental…) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Publicación semanal na páxina web do centro. 
Solución de dúbidas a trvés de chamada telefónica, correo electrónico 
ou whatsapp. 
Chamada telefónica directa coas familias habitualmente. 
Cualificacións trimestrais a través de Abalar. 

Publicidade Páxina web do centro 

 


