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INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia 

de saúde pública ocasionada polo COVID-19  a categoría de pandemia internacional.Na nosa 

Comunidade Autónoma declararon medidas preventivas en materia de sanidade pública 

seguidas da declaración o 13 de marzo da situación de emerxencia sanitaria no noso territorio, 

entre elas o Acordo do 12 de marzo da suspensión das actividades académicas. 

Posteriormente o Real Decreto 463/2020 do 14 de marzo  declarou o estado de alarma o que 

significou o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais 

   Posteriormente o 27 de abril de 2020 saíron as instrucións para o desenvolvemento do 

terceiro trimestre do curso académico 2019-2020, nos centros docentes da nosa Comunidade 

Autónoma, que nos levaron a adaptar as nosas programacións ,detallando os estándares de 

aprendizaxe esixibles,os contidos non traballados que deberán ser reforzados no vindeiro 

curso ,o cambio de metodoloxía , así como os criterios e procedementos de avaliación que 

recollo a continuación. 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES PARA A 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

ÁREAS.  COMPETENCIAS CLAVE 
 

A relación das competencias clave nas diferentes áreas farase mediante as seguintes siglas: 

1ª. Comunicación lingüística (CCL). 

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

3ª. Competencia dixital (CD). 

4ª. Aprender a aprender (CAA). 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6ª. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCAC) 

 

 

 

 

 



 LENGUA CASTELÁ 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXEEN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

«Comunicación oral: falar e escoitar».  

- Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa claridade.  CCL- CAA- CSC 

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

demais- CCL- CAA- CSC. 

- Integra de forma global os recursos verbais e non verbais para comunicarse oralmente, identificando o 

valor comunicativo destes. CCL 

- Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas, articulación,ritmo e entoación;dialogos e 

exposicións orais - CCL 

-  Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida.-CCL-

CAA-CD-CSC. 

- Exposicións orais seguindo un modelo, e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da 

información e da comunicación- CSIEE 

- Diferencia polo contexto o significado de correspondencias fonema-grafía idénticas en textos 

significativos. 

- Identifica polo contexto o significado de distintas palabras- CCL 

- Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e 

social, identifica o tema e selecciona as ideas principais: noticias, contos, folletos informativos,    

narracións, textos científicos, anuncios publicitarios…CCL-CAA- CCL 

- Utiliza de maneira guiada a información recollida, para levar a cabo  diversas actividades en situacións 

de aprendizaxe -CCL – CAA – CSIEE. 

-  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).CCL-CAA 

-  Organiza o discurso axeitándose aos diferentes modos discursivos (narrar, expoñer, describir e 

dialogar)-CCL-CAA_CSIEE. 

-  Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita, recollida de datos, 

pregunta e repregunta.CCL-CAA-CSIEE-CSC 

- Utiliza de maneira guiada os medios audiovisuais e dixitais para obter información- CCL- CD – CAA. 

- Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade, imitando modelos.CCL-CSC. 

-  Resume de forma global entrevistas, noticias e debates infantís procedentes dos medios de 

comunicación - CSC-CA-CAA-CCL. 

   “Comunicación escrita. Ler” 

- Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes tipos de textos 

apropiados á súa idade -CCL 



- Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos do ámbito escolar e 

social.CCL-CAA. 

- Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo a estrutura e 

destacando as ideas principais.CCL-CAA. 

-  Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das ilustracións redundantes.CCL-CAA. 

- Identifica as palabras clave dun texto.CCL-CAA. 

-  Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto.CCL-CCA. 

-  Relaciona de xeito global, a información contida nos gráficos e ilustracións coa información que 

aparece no texto.CCL-CCA-CMCT. 

- Interpreta mapas conceptuais sinxelos.CCL-CCA. 

-  Iníciase na utilización autónoma do dicionario en distintos soportes, no seu traballo escolar.CCL-CAA. 

- Dedica un tempo semanal para a lectura voluntaria de diferentes textos.CCL. 

-  Consulta biblioteca, de xeito guiado, de diferentes fontes bibliográficas e textos en soporte 

informático para obter información para realizar traballos individuais ou en grupo.CCL- 

- Distingue en textos do ámbito escolar e social e de forma xeral entre as diversas tipoloxías atendendo 

Iníciase na utilización do dicionario de maneira guiada á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos)- CCL – 

CAA. 

- Elabora glosarios coas novas palabras- CCL – CAA. 

- Identifica as palabras claven dun texto – CCL- CAA. 

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

- Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e de ilustracións redundantes – CCL – 

CAA. 

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

- Iníciase na utilización do dicionario de maneira guiada – CCL – CAA. 

- Dedica momentos de mecer para a lectura voluntaria- CCL. 

- Selecciona textos do seu interese en función dos seus gustos e preferencias – CCL. 

- Identifica e resume o  argumento de lecturas realizadas e dá referencias básicas, como o título- CCL – CAA. 

- Consulta na biblioteca, de maneira guiada, diferentes fontes bibliográficas e textos en soporte 

informático para obter información sobre temas do seu interese e necesarios para as súas tarefas de 

aula- CCL- CD- CAA. 

- Coida, conserva e organiza os seus libros- CCL – CSC. 

- Diferencia, con axuda, entre información e publicidade- CCL -  - CAA – CSC. 

- Formula hipóteses, de xeito guiado, sobre a finalidade de diferentes textos moi sinxelos a partir da súa 

tipoloxía, e dos elementos lingüísticos e non lingüísticos moi redundantes,adecuados á súa ídade- CCL 

– CAA- CSC. 

- Utiliza, de maneira guiada, as tecnoloxías da información e a comunicación para buscar información- 

CCL- CD – CAA. 



“ Comunicación escrita. Escribir” 

- Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito escolar  e 

social, utilizando elementos de cohesión básicos: noticias, contos, folletos informativos,  narracións, 

textos científicos, anuncios publicitarios, instrucións, normas….- CCL- CD- CAA. 

- Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión básicos e respectando as    

normas gramaticais e ortográficas básicas.CCL-CAA-CSIEE. 

- Elabora e presenta, de forma guiada, un informe sinxelo, utilizando soporte papel e informático sobre 

tarefas ou proxectos realizados. CCL-CAA-CSIEE. 

- Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscaduras, inclinación de liñas, etc- CCL- CAA.    

- Valora a súa propiaprodución escrita, así como a produciónescrita dos seus compañeiros- CCL –CSC. 

- Emprega, de maneira guiada e segundo modelos, estratexias de planificación, textualización e revisión   

do texto – CCL – CAA – CSIEE. 

- Utiliza, con axuda e para escribir textos sinxelos, borradores que amosan: a xeración e selección de 

ideas, a revisión ortográfica e da secuencia coherente do escrito- CCL- CAA- CSIEE. 

- Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas a partir de datos obtidos de experiencias realizadas- CCL- 

CAA. 

 

- Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con imaxes, en diferentes soportes 

(papel e dixital), de carácter redundante co contido: carteis publicitarios, anuncios ecómics – CCL- CD-  

CAA- CSIEE. 

- Exprésase, por escrito, evitando unha linguaxe non sexista e non respectuosa coas diferentas- CCL- 

CSC. 

- Usa con axuda as tecnoloxías da información e a comunicación para escribir, presentar os textos e 

buscar información- CCL – CD- CAA. 

     -   Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e nivel-  - CCL – CAA – CSIEE. 

 

“Coñocemento da lingua” 

- 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.CCL 

- Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas formas persoais e non persoais do modo 

indicativo e subxuntivo dos verbos ao producir textos orais e escritos.CCL 

- Diferencia familias depalabras- CCL. 

- Utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, frases feitas, na expresión oral e escrita – CCL. 

- Utiliza, segundo modelo, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas -  CCL. 

-  Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto-CCl 

-  Utiliza diversos conectores básicos entre oracións ao producir textos orais e escritos.CCL 

- Recoñece a oración simple,distingue suxeito e predicado – CCL. 

- Iníciase no coñecemento da estrutura do dicionario e no seu uso para buscar o significado de 

diferentes tipos palabras.CCL CAA 



-  Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que lle ofrece o diccionario CCL-

CAA 

- Aplica as normas de concordancia de xénero e número, na expresión oral e escrita- CCL. 

- Aplica, con axuda, as normas de acentuación (sílabas tónicas) nas súas producións escritas – CCL. 

- Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas e as normas od uso da til- CCL. 

- Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias- CCL. 

- Valora a diversidade lingüística da Comunidade Autónoma- CCL –CSC. 

           “Educación literaria” 

- Valora e recoñece de forma global, distintos textos literarios sinxelos, como fonte de lecer e de 

información- CCL- CCEC. 

- Realiza, de maneira guiada, lecturas comentadas de textos narrativos sinxelos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual-  CCL – CCEC. 

- Crea, con axuda, sinxelos textos literarios moi sinxelos (contos, poemas) a partir de pautas ou modelos 

dados- CCL- CAA- CSIEE- CCEC 

- Realiza dramatizacións- CCL- CAA-  CCEC- CSC- 

-  Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo persoal.CCl –CSC-CCEC 

- moi sinxelos adecuados á súa idade: contos, poemas ou cancións-CCL- CAA- CSC- CCE. 

- Realiza dramatizacións- CCL- CAA-  CCEC- CSC 

 

CONTIDOS SEN TRABALLAR  QUE SERÁ OBXECTO DE REFORZO NO CURSO SEGUINTE 

- Identificación  de recursos literarios. 

-  Creación de textos literarios en prosa ou en verso, valorando o sentido estético e a creatividade: 

contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro. 

- Comprensión, memorización e recitado de textos literarios co ritmo, entoación e dicción adecuados.. 

 

 LINGUA GALEGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

«Comunicación oral: falar e escoitar».  

- Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo dos medios de comunicación, extraendo o 

sentido global da mensaxe- CCL- CAA. 

- Elabora un breve resumo, a partir de preguntas, dun texto oral sinxelo e valora os informativos da 

radio e da televisión como fonte de información-  CCL- CSC. 

- Accede de xeito guiado a documentos, audiovisuais e dixitais para obter a información necesaria para 

realizar traballos ou completar información.CAA-CSC-CD-CCL. 

- Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas 

propostas propias.CSL-CAA-CSIEE-CSC 



- Usa e manexa documentos impresos, audiovisuais e dixitais para obter a información máis importante 

e necesaria- CCL- CD- CAA-  CSC. 

- Selecciona información relevantes dos documentos audiovisuais para realizar tarefas de aprendizaje- 

CCL- CD- CAA. 

- Segue unha exposición da clase e extrae o sentido global e as informacións máis relevantes, 

preguntando se é necesario para verificar a súa comprensión- CCL-.CAA 

- Elabora e produce textos orais sinxelos (explicacións, breves exposicións, narracións curtas...) 

presentando as ideas cunha coherencia lineal elemental e responde preguntas aclaratorias elementais 

sobre o se contido e utilizando o diccionario se é preciso. CCL- CSIEE- CAA. 

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

- Atende as intervencións dos demais, en conversas e exposicións sen interromper- CCL- CSC. 

- Respecta as opinións da persoa que fala- CCL- CSC. 

- Respecta as quendas de palabranos intercambios orais- CCL- CSC- CAA. 

- 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. - CCL-CSC- 

CCEC. 

- Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra 

dela- CCL-CSC- CCEC. 

- Emprega unha postura e xestualidade que transmite predisposición para interactuar cos demais- CCL- 

CSC- CCEC. 

- Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas- CCL- CSC- CCEC. 

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

- Elabora un discurso oral coherente, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade- CCL- CAA. 

- Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando algúns nexos básicos-CCL. 

- Amosa un discurso oral, claro, cunha pronuncia e entoación axeitadas e propias da lingua galega- CCL- 

CCEC. 

- Elabora textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación mediante simulación- CCL- CD-  

CAA- CSIEE  . 

- Amosa respecto ás ideas e achegas dos demais e contribúe ao traballo en grupo- CCL- CAA- CSIEE. 

- Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo- 

CCL- CAA- CCEC- CSIEE. 

- Usa, de forma xeral, unha linguaxe non sexista e respetuosa cas diferencias. CCL- CSC. 

- Compara textos orais sinxelos producidos en diferentes variedades dialectais da lingua galega- CCL- 

CCEC. 

- Identifica diferenzas fonéticas e morfolóxicas moi evidentes en textos orais caracterizados pola súa 

orixe xeográfica.- CCL- CCEC. 

- Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. CCL- 

CCEC- CSC. 



 

“ Comunicación escrita. Ler” 

- Comprende a información relevante de textos sinxelos procedentes dos medios de comunicación 

social ou propios de situacións cotiás- CCL- CD- CSC. 

- Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo,expositivo)- CCL. 

- Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo- CCL- CAA- CSIEE. 

- Interpreta, personificacións e hipérboles en textos sinxelos- CCL- CAA- CSIEE. 

- Identifica a estrutura xeral dun texto. CCL 

- Emprega o dicionario, de forma guiada, para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos- 

CCL- CAA- CSIEE. 

- Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de sinxelos gráficos e ilustracións, 

relacionando esta co contido do texto que a acompaña- CCL- CAA- CSC- CSIEE- CMCT. 

- Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo- CCL- CAA. 

- Realiza o resumo, a partir de preguntas, dun texto sinxelo- CCL- CAA. 

- Deduce, de maneira xeral, o posible contido dun texto antes de lelo, axudándose do título e as 

ilustracións- CCL- CAA- CSIEE. 

- Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión, cando é preciso- CCL- CAA- CSIEE. 

- Utiliza de forma guiada as tecnoloxías da información para obter información e modelos para a 

lectura- CCL- CD- CAA. 

- Utiliza de xeito guía do dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto- CCL- CAA- CD- 

CSIEE. 

- Descodifica sen dificultade as palabras- CCL- CAA. 

- Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade- CCL.  

- Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, en silencio, sen dificultade- CCL- CSC. 

- Utiliza as biblioteca de aula e de centro respectando as normas básicas do seu o funcionamento- CCL- 

CAA- CSC. 

- Valora as bibliotecas de aula ede centro como instrumento cotián de busca de información e fonte de 

recursos textuais diversos- CCL- CAA- CSC. 

- Participa en actividades literarias do centro- CCL- CSC- CCEC. 

- Coida, conserva e organiza os seus libros- CCL- CAA- CSC. 

- Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación e de lecer- CCL- 

CAA- CSC- CCEC. 

- Selecciona textos do seu interese, en función dos seus gustos e preferencias- CCL. 

 

“ Comunicación escrita: Escribir” 

- Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir xerando ideas, seleccionando 

eestruturando a información- CAA- CCL- CSIEE. 

- Elabora o texto, con coherencia xeral e de forma creativa- CCL- CAA – CSIEE. 



- Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos 

de exclamación e interrogación)- CCL. 

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

- Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e 

correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de convivencia, avisos, instrucións…-CCL- CAA –CD. 

- Redacta textos xornalísticos (noticias) e publicitarios (anuncios e carteis) de xeito creativo- CSC- CCEC- 

CAA. 

- Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos) seguindo un guión establecido- CCL- CAA. 

- Escribe textos coherentes empregando algúns elementos de cohesión- CCL- CSC- CCEC. 

- Resume brevemente o contido de textos sinxelos, a partir de preguntas, propios do ámbito da vida 

persoal ou familiar ou dos medios de comunicación- CCL- CSC- CAA. 

- Elabora por escrito textos do ámbito académico moi sinxelos (cuestionarios, resumos, descricións, 

             explicacións...) para obter e comunicar información- CCL- CAA- CSIEE. 

- Elabora textos sinxelos que   combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, 

cómics- CSC- CCEC- CAA- CSIEE- CCL. 

- Usa de maneira guiada, programas informáticos de procesamento de texto- CCL- CD-  CAA- CSIEE. 

- Usa recursos gráficos e paratextuais sinxelos (ilustracións, subliñados, gráficos e tipografía) para 

facilitar a comprensión dos textos- CCL- CD- CSIEE. 

- Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido- CCL- CD- CSIEE. 

- Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes,  

disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos,interliñado- CD -CAA- 

CCL.   

- Valora a lingua escrita comomedio de comunicación e de expresióncreativa-CCL-CSC. 
 

               “Coñecemento da lingua” 

- Sinala a denominación dostextos traballados e recoñece nestesenunciados, palabras e sílabas-CCL-

CAA. 

- Identifica as formas verbais- CCL- CAA. 

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

- Identifica nun texto substantivos e adxectivos- CCL- CAA. 

- Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de cambialo- CCL- CAA. 

- Aprecia o valor social das normas ortográficas e a necesidade de cinguirse a elas- CCL- CSC-CCEC. 

- Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas, con especial atención 

ás maiúsculas.- CCL- CSC- CCEC. 

- Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación- CCL.  

- Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións- CCL. 

- Respecta, de forma xeral, as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono- CCL- CSC- 

CCEC. 



- Usa diversos conectores básicos entre oracións: adición e causa- CCL- CAA. 

- Usa o dicionario en papel ou dixital de forma guiada- CCL- CAA- CD. 

- Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando familias de palabras- CCL- CAA. 

- Recoñece e usa sinónimos, antónimos e palabras polisémicas básicas- CCL-CAA. 

- Valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa- CCL- 

CCEC. 

- Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas moi 

evidentes e básicas entre todas as linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio para 

a súa aprendizaxe- CCL- CCEC- CCL. 

 

 
“Educación literaria” 

- Escoita, memoriza e reproducetextos sinxelos procedentes da literaturapopular oral galega (adiviñas, 

lendas,contos, poemas, cancións, ditos) e daliteratura galega en xeral- CCL- CAA- CCEC. 

- Valora os textos da literatura oral galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso 

de gozo persoal- CCL- CCEC. 

- Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes- CCL- CCEC-CD. 

- Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 

literatura actual e en diferentes soportes.- CCL- CCEC- CD. 

- Participa activamente en dramatizacións de situacións e de textos literarios adaptados á súa idade. 

CCL. 

- Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 

persoal- CCl- CSC- CCEC. 

- Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e valorando 

a diversidade cultural-CCL- CCEC 

CONTIDOS OBXECTO DE REFORZO NO CURSO SEGUINTE QUE QUEDARON SEN TRABALLAR 

- Recreación e composición de poemas e relatos para comunicar sentimentos, emocións, 

preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas, recoñecendo as características dalgúns 

modelos. 

- Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables que noutras culturas serven para 

entender o mundo e axudan a coñecer outras maneiras de relacións sociais. 

- Recursos  literarios 

 

 

 

 

 

 

 



 MATEMÁTICAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E  RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

   “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas”. 

- Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema de 

matemáticas ou en contextos da realidade.-CMCT- CCL 

-  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.-CMCT-CAA-CSIEE 

- Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.-CMCT-CAA-CSIEE 

- Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas a resolver, contrastando 

a súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia. -CMCT-CAA-CSIEE. 

- Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos sinxelos da vida cotiá (facturas, folletos 

publicitarios, rebaixas...). -CMCT-CAA-CCL 

- Profunda en problemas unha vez resoltos, analizando a coherencia da solución e buscando outras 

formas de resolvelos. -CMCT-CAA-CSIEE. 

-  Formula novos problemas, a partir dun resolto: variando os datos, propoñendo novas preguntas, 

conectando coa realidade, buscando outros contextos etc. -CMCT-CAA-CSIEE. 

- Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático. -CMCT-CAA- 

- Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada. CMCT-CSC-CSIEE. 

- Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para aprender e resolver 

problemas. -CMCT-CAA-CD- 

 

“ Números” 

- Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións.- CMCT-CCEC-

CCL- 

- Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata 

as centésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha 

das súas cifras. .- CMCT-CAA-CCL- 

- Descompón, compón e redondea números naturais e decimais, interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. .- CMCT-CAA 

- Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. .- CMCT-CAA 

- Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na resolución de problemas 

contextualizados. - CMCT-CAA 

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



- 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. - CMCT-CAA 

- Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir calquera 

número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir de múltiplos de 5, 25 e 50. - CMCT 

- Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. - CMCT-CAA 

- Estima e redondea o resultado dun cálculovalorando a resposta. - CMCT-CAA 

- Emprega a calculadora aplicando as regras dos eu funcionamento para investigar e resolver problemas. 

- CMCT-CAA-CD 

- 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. - CMCT-CAA 

- Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e 

buscando outras formas de resolvelo. - CMCT-CAA-CSIEE 

 

    “Medidas”  

- Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os 

instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso 

seguido e a estratexia utilizada. - CMCT-CAA-CCL 

- Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, elixindo 

a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida. - CMCT-CAA 

- Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple dando o resultado na unidade 

determinada de antemán. - CMCT 

- Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma complexa e 

viceversa. - CMCT 

- Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. - CMCT 

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

- Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais coma 

figuradas. - CMCT-CAA-CSC 

 

CONTIDOS OBXECTO  DE REFORZO QUE QUEDARON SEN TRABALLAR 

      “Xeometría” 

- Formas planas e espaciais: figuras planas: elementos, relación e clasificación. 

- Clasificación de triángulos atendendo os seus lados e os seus ángulos. 

- Clasificación de cuadriláteros atendendo o paralelismo dos seus lados. Clasificación dos 

paralelepípedos. 



- Identificación e denominación de polígonos atendendo o número de lados. 

-  Corpos xeométricos: elementos, relación e clasificación. 

- Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras e arestas. Tipos de poliedros. 

-  circunferencia e o círculo. Elementos básicos: centro, raio e diámetro. 

- Corpos redondos: cono, cilindro e esfera. 

-  Regularidades e simetrías: recoñecemento de regularidades 

- Resolución de problemas de xeometría relacionados coa vida cotiá. 

 “Estadística e probabilidade” 

- Recollida e clasificación de datos cualitativos e cuantitativos. 

- Análise crítica das informacións que se presentan mediante gráficas estatísticas. 

 

 CIENCIAS NATURAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E  RELACIÓN COAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 “Iniciación á actividade científica” 

- Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e comunica o resultado de 

forma oral e escrita.-CAA-CCL-CM-CCT-CSIEE- 

- Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira ordenada, clara e limpa. -CCL-CM-CCT-

CD 

- Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. -CAA-CMCCT -CSIEE- 

- Reflexiona sobre o traballo realizado, saca conclusións sobre como traballa e aprende e elabora 

estratexias para seguir aprendendo. -CAA-CMCCT. 

- Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno, empregando medios propios da 

observación para obter unha información. -CAA-CMCCT –CSIEE. 

- Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos bloques de contidos. -CMCCT -

CCL 

- Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo amosando habilidades para a 

resolución pacífica de conflitos. -CAA-CMCCT -CSIEE-CSC. 

 

“ O ser humano e a saúde” 

- Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do organismo. -

CMCCT . 

- Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co medio e as formas de coidalos.  -CMCCT –CCL. 

- Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de alimentación sa e diferencia prácticas e 

mensaxes que son contraproducentes para a saúde. -CMCCT -CSC 

- Identifica e valora as súas habilidades persoais. -CSC-CSIEE- 



- Recoñece algúns factores que producen as enfermidades máis habituais (carie, catarros, gripe, 

obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención.-CMCCT  

- Planifica, de forma autónoma e creativa, actividades de ocio e tempo libre, individuais e en grupo. -

CAA-CSC- 

- Clasifica e diferencia alimentos en función dos nutrientes principais.  CMCCT. 

- Identifica sistemas de conservación alimentaria.-CMC 

- Analiza dietas e elabora un menú equilibrado na escola. -CMCCT . 

    “Os seres vivos” 

-  Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais vertebrados e 

invertebrados do seu contorno, con criterio científico. -CMCCT , 

- Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica plantas do seu contorno, con 

criterio científico-CMCCT . 

- Utiliza claves e guías para a clasificación científica de animais e plantas. -CAA-CMCCT . 

-  Identifica hábitats de seres vivos e elabora un protocolo para respectar a biodiversidade. -CMCCT –

CCL. 

- Coñece e explica as funcións de relación, reprodución e alimentación. -CMCCT . 

- Planifica, observa, compara, rexistra e comunica, empregando soportes textuais variados, os 

resultados da observación do ciclo vital previamente planificado. –CD- CMCCT -CSIEE-CCL 

 

CONTIDOS OBXECTO DE REFORZO QUE QUEDARON SEN TRABALLAR 

“Materia e enerxía” 

- O sol e a auga como fontes de enerxía.  

- Características e propiedades do aire e actuacións necesarias para evitar a súa contaminación. 

- Valoración da importancia da boa calidade da auga e do aire para a nosa saúde e o mantemento da 

vida. Identificación e clasificación de 

- Identificación e clasificación de rochas a partir de características observables.  

-  Intervención da enerxía na vida cotiá.  

-  Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Aforro enerxético.  

-  A produción de residuos, a contaminación e o impacto ambiental. 

- Desenvolvemento de actitudes individuais e colectivas fronte a determinados problemas 

mediombientais. 

- Realización de experiencias sinxelas sobre o comportamento dos corpos (lupas, espellos, auga e 

prismas) diante da luz.  

-  Identificación de forzas coñecidas que fan que os obxectos se movan ou deformen. 

- Realización de experiencias con mesturas. 

-  Identificación de compoñentes e preparación dunha mestura. 

-  Procedementos de separación. 

 



 

 

 “Tecnología, obxectos e máquinas” 

- Identificación da enerxía que fai funcionar as máquinas de uso cotián e doméstico e algúns operadores 

mecánicos (eixe, roda, polea, plano inclinado, engrenaxe, freo, panca, manivela etc.). 

-  Importancia da ciencia e da tecnoloxía para mellorar as condicións de vida e de traballo. 

- Planificación e realización dalgún obxecto ou máquina de construción sinxela. 

- Manexo de ferramentas, aparellos e máquinas de uso doméstico, superando estereotipos sexistas. 

- Prevención de riscos no emprego de máquinas de uso cotián. 

 

 CIENCIAS SOCIAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E  RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

“Contidos Comúns” 

- Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a relevante, 

organízaa, analízaa, obtén conclusións sinxelas e comunícaas oralmente e/ou por escrito- CAA-     CCL- 

CD- CMCCT. 

- Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, 

ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades- CSIEE- CAA- CMCCT. 

- Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa.-

CAA_CCL- CMCCT. 

- Participa en actividades CSC individuais e de grupo e, emprega estratexias de traballo cooperativo 

adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do 

funcionamento democrático- CAA- CMCCT. 

- Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifestan a 

comprensión de textos orais e /ou escritos de carácter xeográfico, social e histórico-CAA-CSC-CMCCT-

CSC. 

- Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e 

as tecnoloxías da información e a comunicación.-CD-CSC-CMCCT-CCL. 

- Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de carácter social, xeográfico e 

histórico- CCL- CMCCT- CSC. 

 

  “O mundo que nos rodea” 

- Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e as súas consecuencias 

.CMCCT-CAA-CCL. 

- Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios e globos 

terráqueos identificando polos, eixe e hemisferios.CMCCT-CAA-CCL. 



- Localiza diferentes puntos da Terra empregando os paralelos e meridianos e as coordenadas 

xeo r  cas-CMCCT-CAA. 

- Identifica e clasifica distintos tipos de mapas, define que é a escala nun mapa, o seu uso e emprega e 

interpreta os signos convencionais básicos que poden aparecer nel.CMCCT-CAA. 

- 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 fai 

medicións, interpretacións de datos e predicións do tempo atmosférico.CMCCT-CAA-CCL. 

- Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e confecciona e interpreta gráficos 

sinxelos de temperaturas e precipitacións.CMCCT-CCL-CAA-CD. 

- Interpreta e elabora sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os seus elementos principias-CMCCT. 

- 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.-CMCCT-CSC-CCL. 

- Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas.-CMCCT-CCL. 

- Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un deles. CMCCT-CCL-CAA. 

- Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns dos seus tipos.-CMCCT-CCL. 

-  Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais, describe os seus usos e utilidades 

clasificando algúns minerais segundo as súas propiedades.-CMCCT-CCL. 

- Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as súas vertentes hidrográficas.-CSC-

CAA. 

-  Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de Galicia. CSA-CAA. 

- Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción humana neste. CSC-

CCl. 

- Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e o consumo responsable. CSC-CCL. 

 “Vivir en sociedade”- 

- Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos na Constitución 

para o exercicio da cidadanía activa e convivencia pacífica. - CSC- CCL. 

- .Identifica as principais institucións de Galicia e do Estado español e describe as súas funcións-CSC. 

- Identifica a división de poderes do Estado e cales son as atribucións recollidas na Constitución para 

cada un deles.CSC-CCL. 

- Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e localiza en 

mapas políticos as distintas comunidades autónomas que forman España..CSC-CCL. 

- Recoñece, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, política e lingüística 

nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural.CSC-CCL. 

- Define demografía e comprende os principais conceptos demográficos-CSC-CCL. 

- Elabora gráficos sinxelos a partires de datos demográficos de obtidos en diversas fontes de 

información. CCA-CMCCT. 

- Explica normas básicas de circulación e as consecuencias derivadas do descoñecemento ou 

incumprimento destas. CSC-CCL. 



- Coñece o significado dalgunhas sinais de tráfico, recoñece a importancia de respectalas e as utiliza 

tanto como peón ou peoa e como persoa usuaria de medios de transporte (abrocharse o cinto, non 

molestar a persoa condutora...).CSC-CCL. 

 

                    “As pegadas do tempo” 

- Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as distintas idades aos feitos que marcan o seu 

inicio e final - CMCCT- CCL-CSC. 

- Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a gandería, como descubrimentos que 

cambiaron profundamente as sociedades humanas.-CCEC-CSC-CCL. 

- .Recoñece a importancia dos restos arqueolóxicos e materiais que produce unha sociedade como 

fontes para coñecer o noso pasado, con especial relevancia da escritura.-CAA-CMCCT-CSC. 

- Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos situándoos como 

sucesivos a.C o d.C-CMCCT-CSC. 

- Sitúa nunha liña do tempo os feitos fundamentais da prehistoria e historia de España e describe as 

principais características de cada unha delas.-CSC-CMCCT-CAA. 

- Explica aspectos relacionados coa forma de vida, organización social e cultura das distintas épocas 

históricas estudadas. 

- Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a duración, a 

simultaneidade e as relacións entre os acontecementos.-CMCCT-CAA-CSC. 

- Sitúa nunha liña do tempo feitos do pasado da súa contorna datando os comezos e finais das 

épocas estudadas- CMCCT- CAA. 

CONTIDOS NON TRABALLADOS OBXECTO DE REFORZO NO CURSO SEGUINTE 

 

- Técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado: os mapas históricos e as liñas do 

tempo. 

- A península ibérica na Prehistoria e na Idade Antiga. 

- A Prehistoria e Idade Antiga en Galicia. Os principais xacementos arqueolóxicos de Galicia. 

- Noso patrimonio histórico e cultural. 

- Museos, sitios e monumentos históricos como espazos de aprendizaxe e gozo. Planificación conxunta e 

visita a un museo próximo. 

 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EN RELACIÓN AS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
“Educación audiovisual“ 
 

- Analiza, de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada, imaxes fixas  atendendo ao tamaño, 

formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz, función,).-CAA-CCl-CCEC. 



-  Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos de tamaño,    equilibrio, proporción e 

cor, e engadindo textos utilizando a tipografía máis axeitada á súa función.-CAA-CCL-CCEC. 

-  Secuencia unha historia en diferentes viñetas nas que incorpora imaxes e textos seguindo o patrón do 

cómic.-CAA-CCL-CCEC. 

- Interpreta e comenta, de forma oral e escrita, o contido das imaxes dunha obra artística concreta.-CSC-CAA-

CCEC. 

-  Representa formas naturais e artificiais presentes no contexto, utilizando instrumentos, técnicas e materiais 

adecuados na súa obra persoal.-CSIEE-CCEC. 

- Clasifica texturas, formas e cores, atendendo a distintos criterios (similitude, diferenza, tacto, dureza etc.). 

Identifica a influencia dos fondos de cor-CCL. 

- Recoñece e interpreta de forma oral e escrita o contido das imaxes nunha obra artística..CCL-CSC-CCEC. 

- Identifica as formas de representar a figura humana nas obras.CCL- CMCCT.  

-Describe profesións relacionadas coas artes plásticas e visuais.CCL-CSC-CCEC. 

- Procura información sobre artistas plásticos/as da propia cultura ou alleos, en relación coas características da 

súa obra. CCL-CD-CCEC-CSC- 

- Expresa as sensacións e as apreciacións persoais sobre as obras plásticas dun autor ou dunha autora cun 

criterio artístico.CCL-CD-CCEC-CSIEE 

-  Interpreta e valora a información obtida de imaxes no contexto social, e elabora e comunica informacións 

básicas.-CAA-CCL-CCEC. 

-  Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta técnicas espaciais.- CCEC- CCL-CMCCT.  

-  Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e cores nas composicións artísticas- CCEC-CCL. 

-  Describe varias profesións relacionadas coas artes plásticas-  CCEC- CSC- CCL. 

- Procura información sobre artistas plásticos/as da cultura propia e de outras, e sobre a súa obra.CCEC- CSC- 

CAA. 

 - Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha intención estética, manexando diferentes 

Técnicas- CCEC- CAA. 

- Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) para a composición de Obras- 

CCEC- CAA. 

-  Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas técnicas e actividades manipulativas -  

CCEC- CAA. 

- Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas- CCEC- CAA. 

- Completa figuras seguindo as liñas como guía- CCEC- CAA. 

- Combina técnicas de picado, encartado e pegado- CCEC- CAA. 

- Utiliza a cuadrícula como referencia para copiar e representar modelos, de maneira proporcionada-CCEC- 

CAA. 

- Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, manexando diferentes técnicas- CCEC- CAA. 

 

 



CONTIDOS OBXECTO DE REFORZO NO PRÓXIMO CURSO QUE QUEDARON SEN TRABALLAR 

- Desenvolver progresivamente a capacidade crítica respecto á expresión e estética dos medios de         

comunicación que utilizan a imaxe e o son. 

- Coñecer os elementos mais destacados do patrimonio cultural.   

- Amosar confianza nas propias capacidades creativas.     

 

 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

             “A identidade e a dignidade da persoa”. 

- Reflexiona sobre os trazos característicos da súa personalidade e verbaliza as conclusións-  CSC- CSIEE. 

- Expresa a percepción da súa propia identidade, integrando a representación que fai dun mesmo e a 

imaxe que expresan os demais- CSC- CCL. 

- Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais persoas- CSC- CCL- CSIEE. 

- Aplica o autocontrol á toma de decisión- CSC- CSIEE. 

- Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións e das demais persoas- CSC- 

.CSIEE. 

- Expresa os seus sentimentos, CSC necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas 

actividades cooperativas-  CSIEE-  CCL. 

- Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo para a consecución de obxectivos-  CSC- 

CSIEE. 

- Asume as súas responsabilidades durante a colaboración- CSC- CSIE. 

- Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas con axuda dunha persoa adulta- 

CSC- CAA- CSIEE. 

- Emprega algunha estratexia para facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso- CSC- CSIEE. 

- Participa na resolución de problemas escolares con seguridade e motivación- CSIEE- CSC. 

- Define e formula claramente  problemas de convivencia- CCL CSC. 

- Reflexiona, respondendo a preguntas, as consecuencias das súas acción- CSC- CCL- CSIEE. 

- Desenvolve actitudes de respecto cara aos demais en situacións formais e informais da interacción 

social-  CSC- CSIEE. 

 

                      “Comprensión e o  respecto nas relacións interpersoais” 

- Expresar con claridade opinións, sentimentos e emocións- CCL- CSC- CSIEE. 

- Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e non verbal, en consonancia cos 

sentimentos- 

CCL- CSC. 

- Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais- CCL- CAA- CSIEE. 

- Expón respectuosamente os argumentos- CCL- CSC. 



- Escoita exposicións orais e entende a comunicación desde o punto de vista da persoa que fala- CSC- 

CCL. 

- Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas- 

CAA- CSIEE- CSC- CCL. 

- Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación- CCL- CSCA. 

- Amosa interese polos seus interlocutores- CCL- CSC. 

- Expresa abertamente as propias ideas- CCL- CSC- CSIEE. 

- Emprega a linguaxe positiva-  CCL- CSC. 

- Relaciona, con axuda dunha persoa adulta, diferentes ideas e opinións para atopar os seus aspectos 

común- CCL-  CSC- CAA. 

- Emprega diferentes habilidades sociais básicas- CSC.  

- Participa activamente en actividades que contribúen á cohesión dos grupos sociais aos que pertence- 

CSC- CSIEE. 

- Respecta e acepta as diferenzas individuais- CSC- CSIEE. 

- Establece e mantén relación emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza 

mutua- CSC- CSIEE 

 

         “A convivencia e os valores sociais” 

- Establece relacións de confianza cos iguais e coas persoas adultas- CSC- CSIEE. 

- Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración- CSC- CSIEE.  

- Pon de manifesto unha actitude  aberta cara ás demais persoas compartindo puntos de vista e 

sentimentos durante a interacción social na aula- CSC- CSIEE. 

- Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe- CAA- CSIEE- CSC. 

- Practica as estratexias de axuda entre iguais- CAA- CSIEE- CSC. 

- Practica as estratexias de axuda entre iguais- CAA- CSIEE. 

- Respecta as regras durante o traballo en equipo- CSC-  

- Emprega destrezas de interdependencia positiva- CSC- CSIEE- CAA.  

- Participa na elaboración das normas da aula- CSC- CSIEE. 

- Emprega destrezas de interdependencia positiva- CSC- CSIEE- CAA.  

- Participa na elaboración das normas da aula- CSC- CSIEE. 

- Respecta as normas do centro escolar- CSC-  

- Resolve os conflitos, coa axuda dunha persoa adulta, de modo construtivo- CSC- CSIEE. 

- Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos e intencións nas relacións interpersoais- 

CCL 

- Analiza as emocións e sentimentos das partes en conflito- CSC- CSIEE- CSC. 

- Expón os dereitos básicos da infancia-CSC- CCL. 

- Colabora con persoas do outro  sexo en diferentes situacións escolares- CSC- CSEE. 

- Realiza diferentes tipos de  actividades independentemente do seu sexo- CSC- CSIEE- CSC 



- Colabora en campañas escolares  sobre a importancia do respecto das normas de educación viaria- 

CSC- CSIEE. 

-  Expón as causas de diferentes  accidentes de tráfico- CSC- CCL. 

- Explica as consecuencias de  diferentes accidentes de tráfico- CSC- CCL- CMCT. 

 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Despois da declaración do estado de alarma establecido no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo que tomou 

como medidas o confinamento da poboación , e a suspensión das clases presenciais, seguiremos  para a 

avaliación deste terceiro trimestre as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación. 

Polo tanto ,daráselle prioridade a avaliación atendendo a o seu carácter continuo e global , diagnóstico e 

formativo , a partir das avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas durante este período sempre que 

iso favoreza ao alumno ou alumna. En ningún caso o alumnado se verá prexudicado polas dificultades 

derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre. 

 

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 , e probas orais mediante a aplicación Cisco Webex.  

 

 

Instrumentos:  Exercicios e actividades marcadas, traballos monográficos, pequenas 

investigacións... 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 ata un máximo de un punto 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 (recuperación , repaso, 

reforzo e no seu caso ampliación) 

 

Segundo as instrucións no punto 2.2 das directrices específicas : ”No terceiro 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”, polo tanto o método de traballo xeral utilizada para a terceira 

avaliación baséase no seguinte: 

- Mantemento de  rutinas intentando de respectar uns horarios da clase. 

- Actividades semanais publicadas na web do colexio todas as semanas e tamén no whatsapp. 

- Envío de traballo diario  a través do whatsapps por parte do titor. 



- Entrega do traballo diario realizado polos nenos a través de correo electrónico.  

- Corrección diaria do traballo de todos o nenos e nenas e envío da corrección antes da entrega do 

traballo do día seguinte. 

- Utilización da aula virtual  da editorial Santillana, para que podan acceder a distintas actividades con 

corrección. 

- Solución de dúbidas ,a través de whatsapp  ou chamadas de teléfono. 

- Facilitación de fotocopias ou medios tecnolóxicos a aqueles alumnos mais desfavorecidos. 

- Clases online a través da Webex , con rutinas diarias  a mesma hora en grupos reducidos.  

- Reparto  de actividades de ampliación de contidos xa dados para aqueles alumnos que progresen 

axeitadamente e de actividades de reforzo, a aqueles nenos ou nenas que xa así o precisaban durante 

o curso. 

- Intercambio de información periódico con especialistas e orientación. 

- Creación dun grupo de wahtsapp cos pais e chamadas telefónicas para titorías e intercambio de 

información. 

 

En definitiva, adaptamos a programación en xeral ás circunstancias ,flexibilizándoa e adaptándoa para 

axudar en todo o posible a que o alumnado puidera alcanzala. 

 

Temporalización do traballo 

Envío de actividades e información de maneira semanal a través da Web do centro e diaria a través de 

whatsapp e clases online. 

Recursos 

Ordenadores , teléfonos, libros ,fotocopias (servizo de copisteria facilitado polo concello para axudar ás 

familias), aplicaccións e aula virtual, etc.. 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 Publicación semanal na Web do colexio.  

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

 Intercambio de tarefas para corrixir a través do correo electrónico.  

 Solución de dúbidas a través de chamada telefónica.  

 Clases on-line diariamente a través da aplicación Webex  . 

 Información do colexio para os pais a través da web do colexio ou a través de whatsapp 

 Actividades a través da Aula Virtual de Santillana. 

 Información e cualificacións trimestrais a través de Abalar. 

 

                        A TITORA 

Amparo Arjomil Castiñeira 

                       6 de maio do 2020 


