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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

B2.2. Comprender distntos tpos de textos adaptados á idade e 
utlizando a lectura como medio para ampliar o vocabulario e ixar
a ortografa correcta.

LCB2.2.1. Entende a mensaxe de xeito global e identica as ideas principais e as 
secundarias dos textos de diferente tpoloxía, do ámbito escolar e social.
LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tpos de textos 
atendendo á forma da mensaxe (descritvos, narratvos, dialogados, expositvos e 
argumentatvos) e a súa intención comunicatva (informatvos, literarios, 
prescritvos e persuasivos).

B2.4. Resumir un texto lido refectndo a estrutura e destacando as
ideas principais e secundarias nos distntos tpos de textos.

LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tpoloxía textuais. Identica as partes 
da súa estrutura organizatva, analiza a súa progresión temátca.
LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identica os elementos 
característcos dos diferentes tpos de texto.
▪ LCB2.4.3. Recoñece algúns mecanismos de cohesión en diferentes tpos de 
texto

 B2.5. Utlizar estratexias para a comprensión de textos de diversa 
índole

▪ LCB2.5.1. Interpreta o valor do ttulo e as ilustracións
LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global.
 LCB2.5.3. Actva coñecementos previos axudándose deles para comprender un 
texto.
▪ LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses.
LCB2.5.5. Comprende a información contda nos gráicos, establecendo relacións 
coa información que aparece no texto relacionada con estes.
LCB2.5.6. Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais sinxelos.

B2.7. Utlizar textos cienticos en diferentes soportes para 
seleccionar e recoller información, ampliar coñecementos e 
aplicalos en traballos persoais

LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográicas e textos de soporte 
informátco para obter datos e información para realizar traballos individuais ou 
en grupo.
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▪ B2.8. Concentrarse en entender e interpretar o signiicado dos 
textos lidos.

▪ LCB2.8.1. Deduce o signiicado de palabras e expresións con axuda do contexto.
▪ LCB2.8.2. Comprende textos xornalístcos e publicitarios. Identica a súa 
intención comunicatva. Diferenza entre información, opinión e publicidade.
LCB2.8.3. Inire, interpreta e formula hipótese sobre o contdo. Sabe relacionar os
elementos lingüístcos cos non lingüístcos nos diferentes tpos de textos.
LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contdos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identica na lectura o tpo de texto e a intención.
LCB2.8.5. Interpreta a linguaxe igurada, metáforas, personiicacións, hipérboles e
xogos de palabras en textos publicitarios.

B2.9. Utlizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de 
modo eiciente e responsable para a procura e tratamento da 
información.

▪ LCB2.9.1. Utliza os medios informátcos para obter información.

▪ LCB2.9.2. Interpreta a información e fai un resumo da mesma.

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

▪ B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicatvas 
con coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando as regras 
ortográicas coidando a caligrafa, orde e presentación.

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotá, 
do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, notcias, textos 
literarios, folletos informatvos e literarios, narracións, textos cienticos, anuncios
publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….
LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con 
claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesivas e respectando 
as normas gramatcais e ortográicas.
▪ LCB3.1.3. Escribe diferentes tpos de textos adecuando a linguaxe ás 
característcas do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa 
capacidade creatva na escritura.

▪ B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción
de textos escritos de distnta índole: planiicación, textualización, 
revisión e reescritura, utlizando esquemas e mapas conceptuais, 
aplicando estratexias de tratamento da información, redactando 
os seus textos con claridade, precisión e corrección, revisándoos 
para melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as producións 

LCB3.2.1. Resume o contdo de textos propios do ámbito da vida persoal e do 
ámbito escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e 
utlizando unha expresión persoal.
LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de 
acentuación e ortográicas propias do nivel.
LCB3.2.4. Emprega estratexias de procura e selección da información: tomar 
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propias e alleas.
notas, elaborar esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais. 

▪ B3.3. Utlizar o dicionario como recurso para resolver dúbidas 
sobre a lingua, o uso ou a ortografa das palabras.

LCB3.3.1. Utliza habitualmente o dicionario, en papel e en liña, no proceso de 
escritura.

B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de resposta a unha 
planiicación sistemátca de mellora da eicacia escritora e 
fomente a creatvidade.

LCB3.7.1. Planiica e redacta textos seguindo uns pasos: planiicación, redacción, 
revisión e mellora. - Determina con antelación como será o texto, a súa 
extensión, o tratamento autor/a-lector/a e a presentación. - Adapta a expresión á
intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se trata. - Presenta 
os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. - Reescribe o 
texto.

B3.8. Utlizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de 
modo eiciente e responsable para presentar as súas producións.

LCB3.8.1. Usa con eicacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear 
táboas e gráicas.

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua,
a gramátca (categorías gramatcais), o vocabulario (formación e 
signiicado das palabras e campos semántcos), así coma as regras 
de ortografa para favorecer unha comunicación máis eicaz.

LCB4.1.1. Identica todas as categorías gramatcais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substtuír ao nome, expresar característcas do nome, 
expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións.
 LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüístcas a 
través do uso da lingua.

LCB4.2.1. Identica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e 
homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e 
abreviaturas.
LCB4.2.2. Reconoce palabras compuestas, preiios y suiios y crea palabras 
derivadas.
LCB4.2.3. Identica e clasiica os diferentes tpos de palabras nun texto.
LCB4.2.4. Recoñece e usa os conectores básicos entre oracións: causa, 
consecuencia, inalidade...
LCB4.2.5. Identica as oracións como unidades de signiicado completo. 
Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e predicado.

B4.3. Sistematzar a adquisición de vocabulario a través dos textos. LCB4.3.1. Recoñece a estrutura do dicionario e tpos de dicionario, en diferentes 
soportes e úsaos para buscar o signiicado de calquera palabra (derivadas e 
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sinónimas).
LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias 
que lle ofrece o dicionario.
LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográicas nas súas 
producións escritas.

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e 
escrita a través do coñecemento da lingua.

LCB4.4.1. Sinala as característcas que deinen ás diferentes clases de palabras e 
nomes: clasiicación e uso para construír o discurso nos diferentes tpos de 
producións.
LCB4.4.2. Utliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número 
na expresión oral e escrita.
LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasiica as palabras 
dun texto.
LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación.
LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da tl..
LCB4.4.6. Utliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias.

B4.5. Utlizar programas educatvos dixitais para realizar tarefas e 
avanzar na aprendizaxe.

LCB4.5.1. Utliza distntos programas educatvos dixitais como apoio e reforzo da 
aprendizaxe. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación
de textos literarios narratvos, líricos e dramátcos na práctca 
escolar e recoñecer e interpretar algúns recursos da linguaxe 
literaria (metáforas, personiicacións, hipérboles e xogos de 
palabras), e diferenciar as principais convencións formais dos 
xéneros. 

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narratvos de tradición oral, literatura
infantl, adaptacións de obras clásicas e literatura actual

▪ LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe igurada, metáforas, personiicacións, hipérboles
e xogos de palabras en textos literarios. 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: 
poemas, cancións, contos, refráns ou adiviñas.

LCB5.3.1. Distngue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas

B5.4. Producir a partr de modelos dados textos literarios en prosa
ou en verso, con sentdo estétco e creatvidade: contos, poemas, 
adiviñas, cancións, e fragmentos teatrais.

LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras 
teatrais) a partr de pautas ou modelos dados utlizando recursos léxicos, 
sintáctcos, fónicos e rítmicos en ditas producións.
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LINGUA GALEGA E LITERATURA
 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información 
explícita en textos escritos de soportes variados (webs infants, 
libros, carteis) e realizar inferencias determinando intencións e 
dobres sentdos.

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios 
de comunicación social ou propios de situacións cotás.
LGB2.1.2. Identica as ideas principais e secundarias dun texto (narratvo, 
descritvo, expositvo e argumentatvo).
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, deducindo 
o signiicado de palabras e expresións polo contexto. 
LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personiicacións, hipérboles, ironías e dobres 
sentdos en textos.
LGB2.1.5. Identica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión.
LGB2.1.6. Identica o punto de vista do autor ou autora e diferencia información, 
opinión e publicidade.
LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.
LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectva ou integral en función das 
necesidades de cada momento

B2.2. Interpretar e comprender a información procedente de 
gráicos, esquemas e ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráicos, esquemas, mapas 
conceptuais e ilustracións, relacionando esta co contdo do texto que a 
acompaña.

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e 
esquematzar e resumindo seu contdo.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto.
LGB2.3.2. Esquematza as ideas dun texto, indicando as ideas principais e 
secundarias.
LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto.

B2.4. Utlizar estratexias para mellorar a lectura. LGB2.4.1. Deduce o posible contdo dun texto antes de lelo, axudándose do ttulo
e as ilustracións.
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LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión 
integral, cando é preciso.

B2.5. Utlizar as tecnoloxías da información para tratar a 
información nun texto.

LGB2.5.1. Utliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a 
información nun texto.
LGB2.5.2. Utliza as tecnoloxías da información para organizar a información dun 
texto.
LGB2.5.3. Utliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.

B2.6. Realizar diferentes tpos de lectura.  LGB2.6.1. Realiza diferentes tpos de lectura en función de cada texto: de 
investgación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas. 

B2.8. Usar as bibliotecas virtuais, con autonomía abonda, 
comprendendo como se organiza e colaborando no seu coidado e 
mellora.

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais,para obter datos e informacións, con 
autonomía.

▪ B2.10. Amosar interese polos textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación. 

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación.

B2.12. Analizar textos escritos en diferentes variedades da lingua 
galega

LGB2.12.1. Percibe as diferenzas lingüístcas presentes nas variedades da lingua 
galega.
LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 
lingüístca e cultural, así como o estándar como variante uniicadora. 

B3.1. Usar as estratexias de planiicación, textualización e revisión 
do texto.

LGB3.1.1. Planiica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando 
ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, esquemas, 
guións ou mapas conceptuais.
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando 
os enunciados.
LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto
LGB3.1.4. Aplica a norma lingüístca: ortografa, acentuación, léxico, morfosintaxe
e usa unha linguaxe non sexista.
LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso.
LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos.

B3.2. Producir textos de diferente tpoloxía que permitan narrar, LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotá e 
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describir, resumir, explicar e expoñer opinións, emocións e 
informacións relacionadas con situacións cotás e aqueles que 
sexan característcos dos medios de comunicación

académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, 
normas, programas...
LGB3.2.2. Escribe, en diferentes soportes, textos propios dos medios de 
comunicación, imitando modelos.
LGB3.2.3. Elabora diferentes tpos de textos (narratvos, expositvos, descritvos 
ou argumentatvos) adaptando a linguaxe ás característcas de cada xénero.
LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado.
▪ LGB3.2.5. Resume o contdo de textos propios do ámbito da vida persoal ou 
familiar ou dos medios de comunicación

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e 
comunicar información.

LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar 
información: cuestonarios, enquisas, resumos, informes...

B3.4. Elaborar textos breves con creatvidade.

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinatva ideas, sentmentos 
e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos e/ou lugares: 
carteis publicitarios, anuncios, cómics, contos, poemas, cancións, anécdotas...
LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creatvo con certa riqueza léxica.
LGB3.4.3. Aprecia os usos creatvos da linguaxe.

B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de 
información, tratamento dos textos e realización de presentacións.

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario.
LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma.
LGB3.5.3. Utliza correctores de textos.
LGB3.5.4. Utliza as TIC para realizar presentacións.

B3.6. Utlizar recursos gráicos e paratextuais que faciliten a 
comprensión dos textos e contribúan á súa ilustración creatva.

LGB3.6.1. Utliza recursos gráicos e paratextuais para facilitar a comprensión dos 
textos e ilustralos de maneira creatva.

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 traballos escritos, en calquera soporte.
LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

B4.1. Utlizar terminoloxía lingüístca e gramatcal básica, implícita 
e funcionalmente, como apoio á comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramatcais pola súa función na 
lingua: substantvo, artgo, pronome, adxectvo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección.
LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non 
persoais dos verbos.
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LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a 
sílaba tónica das átonas.
LGB4.1.4. Identica e clasiica os diferentes tpos de enunciado: declaratvo, 
interrogatvo, exclamatvo e imperatvo.
LGB4.1.5. Identica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus 
complementos: o suxeito; utliza correctamente a concordancia de xénero e 
número e recoñece os complementos do nome. 

B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográicas xerais e as de 
acentuación en partcular, apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítca, así como as demais normas ortográicas, e aprecia o seu 
valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

B4.3. Utlizar correctamente as regras de puntuación, así como 
unha sintaxe adecuada nas producións orais e escritas

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación.
LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións.
LGB4.3.3. Respecta as normas morfosintáctcas de colocación do pronome átono.

B4.4. Recoñecer e empregar axeitadamente os conectores, así 
como outros elementos de cohesión.

LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: causa, 
consecuencia, inalidade, contradición, condición...
LGB4.4.2. Recoñece determinados procesos de cohesión nos textos: anáfora, 
deixe, elipse, sinónimos...

B4.6. Transformar un texto narratvo de estlo directo noutro de 
estlo indirecto e viceversa.

LGB4.6.1. Transforma un texto narratvo de estlo directo noutro de estlo 
indirecto e viceversa.

B4.7. Ampliar o vocabulario a partr do uso do dicionario e do 
traballo e refexión sobre as palabras que conforman a lingua.

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera palabra, 
seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto.
LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (preixación e suixación) e 
compostas.
LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras 
polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, frases feitas, siglas e 
abreviaturas.

B4.8. Coñecer as característcas relevantes da lingua galega e 
identicar e valorar esta lingua dentro da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de Europa.

LGB4.8.1. Identica as característcas relevantes (históricas, socioculturais...) da 
lingua galega.
LGB4.8.2. Identica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e 
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pluricultural de España e de Europa.

B4.9. Establecer relacións entre as diversas linguas que utliza ou 
está a aprender o alumnado para refexionar sobre como mellorar 
os seus procesos comunicatvos na lingua galega.

LGB4.9.1. Recoñece e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender.
LGB4.9.2. Identica diferenzas, regularidades e semellanzas sintáctcas, 
ortográicas, morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou está a 
aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe.

B5.3. Analizar as característcas dos diferentes xéneros e as iguras 
literarias, así como temas e tópicos recorrentes.

LGB5.3.1. Recoñece as característcas fundamentais dos diferentes xéneros 
literarios: narratva, poesía e teatro.
LGB5.3.2. Distngue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas.
LGB5.3.3. Identica e emprega algunhas iguras literarias: comparacións, 
metáforas, personiicacións, hipérboles e xogos de palabras.
LGB5.3.4. Identica temas e tópicos recorrentes na literatura.

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partr de modelos 
dados.

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partr de modelos dados, para 
comunicar sentmentos, emocións, estados de ánimo, lembranzas.

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas 
persoais, sociais e culturais.

LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos da 
cultura galega, amosando interese e respecto.
LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación 
social, respectando e valorando a diversidade cultural.

CIENCIAS DA NATUREZA
 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados, facendo predicións sobre sucesos 
naturais, integrando datos de observación directa e indirecta a 
partr da consulta de fontes directa e indirectas e comunicando os 
resultados en diferentes soportes

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, 
analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de traballo 
e comunica, de forma oral e escrita, as conclusións.
CNB1.1.2. Expresa por escrito, de forma clara e ordenada contdos relacionados 
coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos.
CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de 
páxina, inserción de ilustracións ou notas etc). 
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CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de
carácter cientico.

B1.2. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que 
ocorren dunha forma natural como sobre os que ocorren cando se
provocan a través dun experimento ou dunha experiencia

CNB1.3.1. Utliza estratexias para estudar e traballar de forma eicaz, 
individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacíica de
confitos.
CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos 
instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información e 
comunicación.

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investgacións e presentar informes coas conclusións en diferentes
soportes. 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investgacións 
formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados
CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma escrita, empregando soportes variados,
recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando 
traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas investgacións

BLOQUE 2 - O SER HUMANO E A SAÚDE

B2.3. Relacionar determinadas práctcas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, adoptando estlos de vida saudables e 
coñecendo as repercusións para a saúde. 

CNB2.3.1. Recoñece estlos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e
mantemento do funcionamento global do corpo. 
CNB2.3.2. Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identicando as 
práctcas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde.
CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.
CNB2.3.4. Observa, identica e describe algúns avances da ciencia que melloran 
a saúde (medicina, produción e conservación de alimentos, potabilización da 
auga etc.).

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasiicación dos seres vivos, 
atendendo ás súas característcas e tpos. 

CNB3.2.1. Identica as característcas e clasiica os seres vivos: Reino animal. 
Reino das plantas. Reino dos fungos. Outros reinos. 
CNB3.2.2. Utliza guías na identicación cientica de animais e plantas.

B3.3. Investgar as característcas de ecosistemas do seu contorno CNB3.3.1. Investga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas 
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mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, empregando 
diversas fontes de información e presentando os resultados en 
diferentes soportes, mostrando interese pola rigorosidade e 
hábitos  de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas.
CNB3.3.2. Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca, bosque, 
litoral e cidade e os seres vivos que neles habitan.
CNB3.3.3. Observa e identica diferentes hábitats dos seres vivos facendo 
incapé no coidado destes e nomea algunhas causas de extnción de especies.
CNB3.3.4. Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para a observación cientica. 
CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, 
utlizando os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, 
comunicando de xeito oral e escrito os resultados

CIENCIAS SOCIAIS
 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS

B1.1.Obter información concreta e relevante sobre feitos ou 
fenómenos previamente delimitados, utlizando diferentes fontes 
(directas e indirectas)

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a 
analiza, obtén conclusións, refexiona respecto ao proceso seguido e o comunica 
oralmente e/ou por escrito.

B1.2.Utlizar as tecnoloxías da información e a comunicación para 
obter información e como instrumento para aprender, e expresar 
contdos sobre Ciencias sociais.

CSB1.2.1.Utliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, 
redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas 
tratados.
CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, 
gráicos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación.

B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a 
constancia no estudo.

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar 
traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados.

▪ B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual que 
supoñan a busca, selección e organización de textos de carácter 
social, xeográico ou histórico, amosando habilidade para traballar
tanto individualmente como de maneira colaboratva dentro dun 
equipo.

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual que supoñen a 
busca, selección e organización de textos de carácter xeográico, social e 
histórico.

B1.6.Respecta a variedade dos diferentes grupos humanos e CSB1.6.1.Valora a importancia dunha convivencia pacíica e tolerante entre os 
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valora a importancia dunha convivencia pacíica e tolerante entre 
todos eles sobre a base dos valores democrátcos e os dereitos 
humanos universalmente compartdos.

diferentes grupos humanos sobre a base dos valores democrátcos e os dereitos 
humanos universalmente compartdos.

B1.7.Partcipa dunha maneira eicaz e construtva na vida social 
creando estratexias para resolver confitos e empregando códigos 
de conduta xeralmente aceptados.

CSB1.7.1.Partcipa dunha maneira eicaz e construtva na vida da aula e do centro
e crea e utliza estratexias para resolver confitos entre seus compañeiros
CSB1.7.2.Identica e utliza os códigos de conduta e os usos xeralmente 
aceptados nas distntas sociedades e contornos (escola, familia, barrio etc.)

B1.8.Valorar a cooperación e o diálogo como forma de evitar e 
resolver confitos, fomentando os valores democrátcos.

CSB1.8.1.Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver 
confitos e fomenta os valores democrátcos.

B1.9.Desenvolver a creatvidade e o espírito emprendedor 
aumentando as capacidades para aproveitar a información, as 
ideas e presentar conclusións innovadoras.

CSB1.9.1.Amosa acttudes de conianza en si mesmo/a, sentdo crítco, iniciatva 
persoal, curiosidade, interese, creatvidade na aprendizaxe e espírito 
emprendedor que o fan actvo ante as circunstancias que lle rodean.
CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planiicación e execución de accións e tarefas e
ten iniciatva na toma de decisións.

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA

B2.1.Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os 
planisferios, interpretando a súa escala e signos convencionais. 

▪ CSB2.1.1.Identica e clasiica os diferentes tpos de mapas, incluíndo os 
planisferios, deine que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os signos 
convencionais máis usuais que poden aparecer nel. 

B2.2.Identicar os elementos que infúen no clima, explicando 
como actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos 
factores que o determinan

CSB2.2.1.Deine clima, nomea os seus elementos e identica os factores que o 
determinan 

B2.5.Explicar a infuencia do comportamento humano no medio 
natural, identicando o uso sostble dos recursos naturais 
propoñendo unha serie de medidas necesarias para o 
desenvolvemento sostble da humanidade, especiicando os seus 
efectos positvos. 

CSB2.5.1.Explica o uso sostble dos recursos naturais propoñendo e adoitando 
unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións 
ambientais do nosos planeta.  

B2.6. Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre 
o clima e o cambio climátco.

CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climátco e as actuacións 
responsables para frealo

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 
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B3.2.Comprender e interpreta os principais conceptos 
demográicos e calculalos a partres dos datos de poboación. 

CSB3.2.1.Deine poboación dun territorio e identica os principais factores que 
inciden nesta e defneos correctamente. 
CSB3 2.2 Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráicos usados no 
estudo da poboación.

B3.6.Describir o funcionamento da publicidade e as súas técnicas 
distnguindo publicidade educatva e publicidade consumista.

CSB3 6.1.Valora con espírito crítco a función da publicidade e recoñece e explica 
as técnicas publicitarias máis habituais, analizando exemplos concretos.

B3.7.Tomar conciencia do valor do diñeiro e dos seus usos 
mediante un consumo responsable e o sentdo do aforro.

CSB3 7.1.Diferencia entre distntos tpos de gasto e adapta o seu presuposto a 
cada un deles
CSB3 7.2.Planiica os seus aforros para gastos futuros elaborando un pequeno 
presuposto persoal.
CSB3.7.3.Investga sobre diferentes estratexias de compra, comparando prezos e 
recompilando información. 

B3.8.Comprender os beneicios que ofrece o espírito 
emprendedor. 

CSB3 8.1.Desenvolve a creatvidade e valora a capacidade emprendedora dos 
membros dunha sociedade.

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO
B4.1.Explicar as característcas de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia. 

CSB4.1.1.Deine o concepto de prehistoria, identica a idea de idade da historia e
data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios e inais 
nomeando algunhas fontes da historia representatvas de cada unha delas. 

B4.2.Utliza as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade para ordenar temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos relevantes. 

CSB4.2.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do 
pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os 
acontecementos. 

B4.3.Identicar, localizar no tempo e no espazo e comprender os 
procesos e acontecementos históricos, polítcos, sociais e 
culturais, máis relevantes da historia de España para adquirir unha
perspectva global da súa evolución.

CSB4.3.2.Identica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da 
historia de España describindo as principais característcas de cada unha delas. 
CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social 
de España das distntas épocas históricas estudadas. 
CSB4.3.4.Describe en orde cronolóxica os principais movementos artstcos e 
culturais das distntas etapas da historia de España citando os seus 
representantes máis signiicatvos. 
CSB4.3.5.Explica os principais acontecementos que se produciron durante o s. XIX
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e XX e que determinan a nosa historia contemporánea.
CSB4.3.6.Describe as característcas da sociedade española actual, e valora o seu 
carácter democrátco e plural, así como a pertenza á Unión Europea

B4.4.Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida 
humana no pasado, valorando a importancia que teñen os restos 
para o coñecemento e estudo da historia e como patrimonio 
cultural que hai que coidar e legar.

CSB4.4.1.Identica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e 
artstco e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora.
CSB4.4.2.Respecta os restos históricos e os valora como un patrimonio que 
debemos legar e recoñece o valor que o patrimonio arqueolóxico monumental 
nos achega para o coñecemento do pasado.

B4.5.Valorar a importancia dos museos, sitos e monumentos 
históricos como espazos onde se ensina e aprende, amosando 
unha acttude de respecto á súa contorna e á súa cultura, 
apreciando a herdanza cultural.

CSB4.5.1.Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita 
un museo ou un ediicio antgo.
CSB4.5.2.Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e europea como a 
riqueza compartda que hai que coñecer, preservar e coidar.

MATEMÁTICAS
 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1. B1.1. Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns, 
regularidades e leis matemátcas, en contextos numéricos, xeométricos e 
funcionais, valorando a súa utlidade para facer predicións. 

▪ MTB1.1.1. Realiza predicións sobre os resultados esperados, utlizando os patróns e leis encontrados, 
analizando a súa idoneidade e os erros que se producen.

▪ B1.4. Desenvolver e cultvar as acttudes persoais inherentes ao traballo matemátco. ▪ MTB1.4.1. Propón a resolución de retos e problemas coa precisión, co esmero e co interese apropiado ao 
nivel educatvo e a diicultade da situación.

▪ MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasiicación, recoñecemento das relacións, uso 
de exemplos contrarios) para crear e investgar conxecturas e construír e defender argumentos.

 B1.5. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións 
descoñecidas.

▪ MTB1.5.1. Refexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as ideas claves, 
aprendendo para situacións futuras similares.

▪ MTB1.5.2. Utliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para aprender e para 
resolver problemas, conxecturas e construír e defender argumentos.
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1. B1.6. Seleccionar e utlizar as ferramentas tecnolóxicas e estratexias para o 
cálculo para coñecer os principios matemátcos e resolver problemas.

▪ MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais propios (texto,
presentación, imaxe, vídeo, son...), buscando, analizando e seleccionando a información relevante, 
utlizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e compartndo cos seus compañeiros.

BLOQUE 2. NÚMEROS

▪ B2.1. Ler, escribir e ordenar utlizando razoamentos apropiados, distntos tpos de 
números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

▪ MTB2.1.1. Identica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións.

▪ MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as milésimas), utlizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de 
cada unha das súas cifras.

1. B2.2. Interpretar diferentes tpos de números segundo o seu valor, en situacións
da vida cotá.

▪ MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotá, números (naturais, fraccións e decimais ata as 
milésimas), utlizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas 
cifras.

▪ MTB2.2.2. Utliza os números negatvos en contextos reais.

▪ B2.5. Utlizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as porcentaxes sinxelas 
para interpretar e intercambiar información en contextos da vida cotá.

▪ MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

▪ MTB2.5.2. Utliza diferentes tpos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, 
identicándoos e utlizándoos como operadores na interpretación e resolución de problemas.

▪ MTB2.5.3. Estma e comproba resultados mediante diferentes estratexias.

 B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para 
interpretar e intercambiar información e resolver problemas en contextos da 
vida cotá.

 MTB2.7.1. Calcula e utliza as porcentaxes dunha cantdade para expresar partes.

▪ MTB2.7.2. Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e porcentaxes.

▪ MTB2.7.3. Calcula aumentos e diminucións porcentuais.

▪ MTB2.7.4. Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei do dobre, triplo, metade, 
para resolver problemas da vida diaria.

▪ MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotá utlizando porcentaxes e regra de tres en situacións de 
proporcionalidade directa, explicando oralmente e por escrito o signiicado dos datos, a situación 
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formulada, o proceso seguido e as solucións obtdas.

▪ B2.9. Identicar, resolver problemas da vida cotá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade e as matemátcas e valorando a utlidade 
dos coñecementos matemátcos adecuados e refexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

▪ MTB2.9.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contdos traballados, empregando estratexias 
heurístcas, de razoamento (clasiicación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), 
creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas consecuencias 
e a conveniencia do seu uso. 

BLOQUE 3. MEDIDA

– B3.2. Operar con diferentes medidas ▪ MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, supericie e volume en forma simple 
dando o resultado na unidade determinada de antemán.

 MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada en 
forma complexa e viceversa.

▪ B3.6. Identicar e resolver problemas da vida cotá adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade e as matemátcas e valorando a utlidade 
dos coñecementos matemátcos axeitados e refexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

 MTB3.6.1. Refexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as 
operacións utlizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 
contexto e buscando outras formas de resolvelo.

BLOQUE 4. XEOMETRÍA

 B4.1. Utlizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade, 
simetría, xeometría, perímetro e supericie para describir e comprender 
situacións da vida cotá.

▪ MTB4.1.1. Identica e representa posicións relatvas de rectas e circunferencias.

5. MTB4.1.2. Identica e representa ángulos en diferentes posicións: consecutvos, adxacentes, 
opostos polo vértce…

1. MTB4.1.3. Describe posicións e movementos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, 
xiros…

1. MTB4.1.4. Realiza escalas e gráicas sinxelas, para facer representacións elementais no espazo.

 MTB4.1.5. Identica en situacións moi sinxelas a simetría do tpo axial e especular.

▪ B4.2 Coñecer as iguras planas; cadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e 
rombo.

 MTB4.2.1. Clasiica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos, identicando as 
relacións entre os seus lados e entre ángulos.
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▪ MTB4.2.2. Utliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a construción e exploración de 
formas xeométricas.

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

▪ B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuanticable, utlizando algúns recursos 
sinxelos de representación gráica: táboas de datos, bloques de barras, diagramas 
lineais… comunicando a información.

▪ MTB5.1.1. Identica datos cualitatvos e cuanttatvos en situacións familiares.

▪ B5.2. Realizar, ler e interpretar representacións gráicas dun conxunto de datos 
relatvos ao contorno inmediato.

▪ MTB5.2.1. Recolle e clasiica datos cualitatvos e cuanttatvos de situacións do seu contorno, utlizándoos 
para construír táboas de frecuencias absolutas e relatvas.

▪ MTB5.2.2. Aplica de forma intuitva a situacións familiares as medidas de centralización: a media 
aritmétca, a moda e o rango.

▪ MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráicos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con 
datos obtdos de situacións moi próximas. 

▪ MTB5.2.4. Realiza análise crítca e argumentada sobre as informacións que se presentan mediante gráicas
estatstcas

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS
 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA

B1.2. Estruturar un pensamento efectvo e independente 
empregando as emocións de forma positva.

VSCB1.2.1. Utliza estratexias de reestruturación cognitva.

VSCB1.2.2. Describe o valor da reestruturación cognitva e a resiliencia.
VSCB1.2.3 Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e á resolución 
de confitos

B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións de forma 
independente, manexando as diicultades para superar 
frustracións e sentmentos negatvos ante os problemas.

VSCB1.4.1.Propón alternatvas á resolución de problemas sociais. 

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso.
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 B1.5. Propoñerse desafos e levalos a cabo mediante unha toma 
de decisións persoal, meditada e responsable, desenvolvendo un 
bo sentdo do compromiso respecto a un mesmo e aos demais.

VSCB1.5.1. Emprega o pensamento consecuencial para tomar decisións étcas. 

VSCB1.5.2. Identica vantaxes e inconvenientes dunha posible solución antes de 
tomar unha decisión étca.

B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de 
emprendemento para conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común.

VSCB1.6.1. Realiza propostas creatvas e utliza as súas competencias para 
abordar proxectos sobre valores sociais

VSCB1.6.2. Identica, deine problemas sociais e cívicos e implanta solucións 
potencialmente efectvas
VSCB1.6.3. Razoa a importancia da iniciatva privada na vida económica e social.

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS
B2.1. Utlizar habilidades de escoita e o pensamento de 
perspectva con empata. VSCB2.1.1. Dialoga interpretando e dando sentdo ao que oe.

B2.2. Iniciar, manter e inalizar 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.

VSCB2.2.1. Comparte sentmentos durante o diálogo.

VSCB2.2.2. Utliza os elementos que contribúen ao diálogo.
B2.3.Empregar a aserción. VSCB2.3.1. Emprega a linguaxe positva.

VSCB2.3.2. Autoafrmase con respecto
B2.5.Establecer relacións interpersoais positvas empregando 
habilidades sociais.

VSCB2.5.1.Interacciona con empata.

B2.6. Analizar critcamente as consecuencias dos prexuízos sociais,
refexionando sobre os problemas que provocan e o seu efecto 
nas persoas que os sofren.

VSCB2.6.1.Analiza os problemas que orixinan os prexuízos sociais.

VSCB2.6.2.Expón razoadamente as consecuencias dos prexuízos sociais para as 
persoas do contorno social próximo.
VSCB2.6.3.Detecta e axuíza critcamente prexuízos sociais detectados no seu 
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contorno próximo expresando as conclusións en traballos creatvos.
BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS

B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da 
comunidade educatva empregando o sistema de valores persoal 
que constrúe a partr dos valores universais.

VSCB3.3.1.Explica o concepto de norma.

VSCB3.3.2. Inire a necesidade das normas da súa comunidade educatva
VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar.

B3.5. Practcar o altruísmo no contorno próximo sensibilizando 
sobre o seu valor.

VSCB3.5.1. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas realizando exposicións 
orais sobre o seu valor e cometdos.
VSCB3.5.2. Colabora en causas altruístas en colaboración coa comunidade 
educatva.

B3.6. Crear un sistema de valores asumindo os dereitos e deberes 
do alumnado, realizando xuízos moraisalumnado, realizando 
xuízos morais de situacións escolares e resolvendo dilemas morais 
con supostos práctcos.

VSCB3.6.1. Realiza xuízos morais de situacións escolares.

VSCB3.6.2. Xustica as súas actuacións en base a valores persoais como a 
dignidade, a liberdade, a autoestma, a seguridade nun mesmo e a capacidade de
enfrontarse aos problemas.

B3.9. Expresar a relevancia de preservar os dereitos de libre 
expresión e opinión, liberdade de pensamento, de conciencia e de
relixión realizando traballos de análise e síntese.

VSCB3.9.1. Valora e respecta a libre expresión.

VSCB3.9.2. Comprende, interpreta e acepta opinións diferentes ás propias.
VSCB3.9.4. Analiza, refexiona e expresa conclusións sobre os dereitos de libre 
expresión e opinión, liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión.

B3.10. Partcipar actvamente na vida cívica valorando a igualdade 
de dereitos e corresponsabilidade de homes e mulleres.

VSCB3.10.1. Axuíza critcamente acttudes de falta de respecto á igualdade de 
oportunidades de homes e mulleres.

B3.13. Comprender a importancia da contribución dos cidadáns e 
cidadás aos servizos públicos e aos bens comúns a través dos 
impostos realizando razoamentos crítcos.

VSCB3.13.1. Comprende, valora e expón por escrito o deber da contribución 
cidadá ao ben da sociedade.
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B3.14.Valorar o uso responsable das fontes de enerxía no planeta 
concienciándose do respecto ao contorno e desenvolvendo a 
capacidade crítca cara aos acontecementos que o modicara aos 
acontecementos que o modiican.

VSCB3.14.1. Toma conciencia da limitación dos recursos enerxétcos e explica as 
consecuencias do esgotamento das fontes de enerxía

VSCB3.14.3. Realiza traballos creatvos sobre a necesidade do aire non 
contaminado para a saúde e a calidade de vida.

B3.16. Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo valores 
sociais e cívicos en contornos seguros. VSCB3.16.1. Realiza un uso étco das novas tecnoloxías.

VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza critcamente os contdos do contorno dixital.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA)

 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
B1.1. Formular opinións cun criterio estétco, por escrito, que 
expresen o respecto e a riqueza das achegas que ofrecen as 
manifestacións artstcas (plástcas, visuais ou musicais), 
apreciando as texturas, as formas, as liñas, as medidas e as cores. 

EPB1.1.2. Utliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes. 

EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos plástcos nas imaxes e nas composicións 
plástcas.
EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, formas, cores e materiais 
aplicados sobre soportes distntos. 

B1.3. Utlizar as tecnoloxías da información e da comunicación de 
xeito responsable para a busca, creación e difusión de imaxes ixas
e en movemento.

▪ EPB1.3.1. Manexa programas informátcos sinxelos de elaboración e retoques 
de imaxes dixitais (copiar, pegar, modiicar tamaño, cor, brilo, contraste, …) que 
lle serven para a ilustración de textos.
EPB1.3.2. Coñece os protocolos de actuacións para a difusión de imaxes propias 
ou alleas, e respecta a propiedade intelectual de cada persoa..

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA
B2.1. Realizar producións plástcas seguindo pautas elementais do 
proceso creatvo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a

EPB2.1.1. Utliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis axeitadas para as 
súas creacións, manexando os materiais e instrumentos de forma adecuada, 
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expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas e 
elixindo as máis axeitadas para a realización da obra prevista. coidando o material e o espazo de uso.

EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, 
alegría, tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para cada caso (claroscuro, 
puntos, liñas, cores etc.).
EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotáns, ideas, accións e situacións. 
EPB2.1.9. Debuxa formas, iguras e elementos do contexto con dimensións, 
proporcións, tamaños e cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.).
EPB2.1.10. Explica coa terminoloxía aprendida o propósito dos seus traballos e as
característcas dos mesmos. 

B2.4. Utlizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, como 
ferramentas para deseñar documentos. 

EPB2.4.1. Utliza as tecnoloxías da información e da comunicación como fonte de 
información e documentación para a creación de producións propias. 
EPB2.4.2. Manexa programas informátcos sinxelos de elaboración e retoques de 
imaxes dixitais (copiar, pegar; modiicar tamaño, cor, brillo, contraste etc.) que 
serven para a ilustración de textos. 
EPB2.4.3. Elabora e prepara documentos propios da comunicación artstca 
(carteis, guías ou programas)

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO
B3.1. Identicar conceptos xeométricos na realidade que rodea o 
alumnado, en relación cos conceptos xeométricos recollidos na 
área de matemátcas coa súa aplicación gráica.

EPB3.1.1. Identica os conceptos de horizontalidade e vertcalidade, e utlízaos 
nas súas composicións con ins expresivos.

EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e perpendiculares, usando o escuadro e o 
cartabón.
EPB3.1.3. Utliza a regra considerando o milímetro como unidade de medida 
habitual aplicada ao debuxo técnico.
EPB3.1.9. Contnúa series con motvos xeométricos (rectas e curvas) utlizando 
unha cuadrícula propia facilitada cos instrumentos propios do debuxo técnico.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
- Observación diaria e semanal do traballo do alumnado.

- Revisión das tarefas enviadas.

- Rúbricas.

Instrumentos:
- Rexistro do alumnado que envía as tarefas.

- Rexistro das notas de ditas tarefas e explicación das correccións.

- Elaboración de rúbricas visibles polos alumnos nas tarefas.

Cualifcación
fnal

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A nota da segunda avaliación será a base e terase en conta o traballo 
enviado polo alumnado para subir nota, nunca baixala.

Proba
extraordinaria de

setembro

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
- Envío das tarefas propostas.

Criterios de cualiicación:
- Revisión e análise das tarefas enviadas.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Serán os mesmos que se empreguen co resto do alumnado (avaliación 
contnúa).



3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actvidades 

- Produción de textos escritos de diferentes estlos.
- Comprensión lectora.

- Incluirase en todas as tarefas a ortografa.

- Tarefas de investgación a través da rede.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

- O alumnado formulará as dúbidas no foro creado na plataforma EVA de E-
Dixgall para as materias.

- Revisaranse e avaliaranse as tarefas enviadas polo alumnado e á súa vez o 
alumnado poderá ver a nota, as correción e anotacións nas súas tarefas 
para que podan interactúar con nós se o precisan.

Materiais e recursos

- Plataforma e portátles Edixgal.

- Internet.

- Textos anexos ás tarefas.

- Vídeos.

- Abalar móbil.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Empregarase a plataforma EVA de E-Dixgal:
- Avisos e interacción co alumnado (dúbidas e mensaxes de interés)
a través dun foro creado especíicamente para esta labor.

- Creación da materias e tarefas para enviar.

- Abalar móbil para comunicarnos coas familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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