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 ÁREA DE LINGUA CASTELÁ 

 

CRITERIOS 

                                                                                     

                                                                                  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES 

 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCRIBIR 

 

B1.2 Utilizar a linguaxe oral para comunicarse e aprender a partir da 

escoita activa 

 

LCB1.2.1 Utiliza a lengua oral como forma de comunicación cos demais e expresión das 

súas ideas e sentidos 

 

B1.4. Expresar de forma oral utilizando un discurso ordenado e 

vocabulario acorde a cada situación 

 

LCB1.4.1. Recoñece a orde do discurso e coñece os medios que facilitan a comunicación 

B1.6. Comprender o sentido global de textos orais e o significado das 

palabras (vocabulario) identificando as ideas principais e 

secundarias. 

LCB 1.6.1 Identifica o sentido global dun texto. 

LCB1.6.2 Identifica as ideas principais e secundarias de textos. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

 

B2.2. Desenvolver o hábito lector 

 

LCB2.2.2 Expresa preferencias por determinadas lecturas. 

B2.4. Ler textos en voz alta coa pronunciación. O ritmo e a entoación 

axeitados 

 

LCB2.4.1 Le textos con fluidez, entoación e ritmo axeitados. 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN IMPRESCINDIBLES 



 
 
 

   

 

B2.9 Coñecer a necesidade de utilizar a biblioteca, a súa 

organización e as normas de uso. Identificar información en 

diferentes soportes para obter información. 

 

 

 

LCB2.9.1 Utilizar a biblioteca (de aula e de centro) para buscar información de xeito 

dirixido e por iniciativa propia. 

LCB 2.9.2 Coñece a organización e as normas de uso da biblioteca. 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA:  ESCRIBIR 

 

B3.3 Interiorizar as normas para a producción de diferentes tipos de 

textos 

 

 

 

LCB3.3.2 Produce textos sinxelos a partir dunhas pautas. 

 

LCB3.3.3 Elabora resumos a partir dun guion. 

 

LCB3.3.4 Revisa e valora as súas producción e as dos compañeiros. 

 

B3.4. Aplicar as normas ortográficas básicas, signos de puntuación e 

acentuación das palabras de uso máis frecuente. Presentar os 

traballos con boa caligrafía, respectar a orde e a limpeza nos 

escritos. Practicar diferentes tipos de dictado. 

LCB3.4.1 Aplica correctamente os signos de puntuación.  

 

LCB3.4.3 Presenta con claridade e limpeza os escritos coidando presentación, caligrafía 

lexible, marxes, organización e distribución do texto no papel. 

LCB3.4.5. Realiza correctamente ditados sinxelos. 

B.3.5 Levar a cabo o plan de escritura que dea resposta a unha 

planificación sistemática de mellora da eficacia escritora e fomente a 

creatividade. 

 

 

LCB 3.5.1 Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: 

- Planificación, redación, revision e mellora. 

- Determina con antelación como sería o texto, a súa extension, o tratamento 

autolector, a presentación,etc. 

- Adapta a expression a intención, tendo en conta o interlocutor e o asunto de que 



 
 
 

   

 

se trata. 

- Presenta con limpeza, claridade, precision e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

B4.1 Adquirir vocabulario para facilitar e mellorar a comprensión e a 

expresión oral e escrita a través dos textos 

 

LCB4.1.1Adquire novo vocabulario a través da lectura e o uso. 

 

LCB4.1.2Identifica nos textos palabras polisémicas, antónimas e sinónimas. 

LCB4.1.4 Identifica palabras que pertenecen a unha mesma familia. 

LCB4.1.6 Recoñece palabras compostas. 

 

B4.2 Adquirir e aplicar o uso ortográfico: ounto, maiñuscula, coma, 

guion, signos de consulta e de exclamación e dos puntos dun texto. 

- Aplicar as normas ortográficas ás produccións escritas. 

 

 

LCB 4.2.1 Usa axeitadamente o punto, a coma, o guion e os dous puntos nos seus 

escritos. 

 

LCB 4.2.2 Utiliza as maiúsculas ao comezo de texto e detrás de punto. 

LCB4.2.3 Identifica e utiliza correctamente os signos de interrogación e exclamación nas 

producción orais e escritas. 

 

 

B4.3 Coñecer e diferenciar o nome do resto da clases de palabras. 

 

LCB 4.3.1 Coñece e expresa o concepto de nome e recoñéceo nunha oración ou texto. 

LCB 4.3.2 Identifica e agrupa nomes de persoas, animais, vexetais e cousas. 

LCB 4.3.3Diferencia nomes común e propios. 

LCB4.3.4 Forma o masculino ou femenino de nomes dados. 



 
 
 

   

 

LCB4.3.5 Distingue as palabras polo seu xénero e polo seu número. 

B4.5 Recoñecer a sílaba tónica de cada palabra. Usar o guion para a 

división de palabras. 

LCB4.5.1 Distingue a sílaba tónica de sílaba átona e divide unha palabra en sílabas 

 

LCB4.5.2 Utiliza o guion para separar as palabras en sílabas. 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 

B5.1. Ler textos propios da literatura infantil e xuvenil (poesía, 

cómics, contos, etc), utilizando, entre otras fontes, webs infantís. 

 

 

LCB 5.1.1 Le textos propios da literatura infantil (poesía, cómics, contos, etc). 

 

B5.3 Utilizar a biblioteca de aula e de centro para buscar obras do 

seu interese e gozar da lectura. 

 

LCB5.3.1 Usa a biblioteca de aula e de centro para buscar obras do seu interese e gozar 

da lectura. 

B5.5 Elaborar contos e poemas sinxelos en lingua, empregando de 

forma coherente a lingua escrita e a imaxe para expresar situación 

comunicativas concretas. 

 

LCB5.5.1 Produce contos e poemas sinxelos, empregando de forma coherente a lingua 

escrita e a imaxe para expresar situacións comunicativas concretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

 ÁREA DE LINGUA GALEGA 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

                                                                                 

                                                 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES 

 

BLOQUE 1:  COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1.4 Manter unha actitude de escoita adecuada, respectando as 

opinión dos demais. 

LGB1.4.1Atende as interacións dos demais, en conversas e exposición, sen interromper. 

 

LGB1.4.2Respecta as opinión da persoa que fala. 

B1.5Participar nas diversas situación de interación oral que se 

producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que 

rrexen a interaciñon oral. 

LGB1.5.1Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

LGB1.5.5 Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas. 

 

B1.8 Amosar respecto e cooperación nas situación de aprendizaxe 

en grupo. 

LGB1.8.1 Amosa respecto ás ideas e achegas dos demais e contribúe ao traballo en 

grupo. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

B2.4 Utilizar de maneira xeral, estratexias para mellorar a lectura. LGB2.4.1 Deduce, de maneira xeral, o posible contido dun texto antes de lelo, 

axudándose do título e as ilustracións 

B2.6 Ler en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego, 

adaptados á súa idade e aos seus intereses. 

 

LGB2.6.2 Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade. 

LGB2.6.3 Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, en silencio, sen dificultade. 

B2.7 Usar as bibliotecas de aula, e de centro, respectando as 

normas básicas, de funcionamento, e participación en actividades 

literarias. 

LGB2.7.1 Utiliza as bibliotecas de aula e de centro respectando as normas básicas do 

seu funcionamento. 



 
 
 

   

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 

B3.3 Elaborar textos de ámbito académico para comunicar información LGB3.3.1Elaborar por escrito textos do ámbito académico mi 

sinxelos(resumos, descricións, explicacións...) para obter e comunicar 

información. 

B3.4 Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e non verbal LGB3.4.1 Elaborar textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non 

verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómics. 

B3.7Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar 

a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

LGB3.7.1 Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de 

presentación establecidos: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 

caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado. 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA  

 

B4.2Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, apreciando o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.2 Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas 

producións escritas, con especial atención ás maiúsculas. 

B4.3 Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe 

elemental nas producións orais e escritas. 

LGB4.3.1Emprega. de forma xeral, os signos de puntuación. 

LGB4.3.2 Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións 

B4.6 Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, 

antónimos e palabras polisémicas básicas, para comprender e producir textos. 

LGLB4.6.1 Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e 

formando familias de palabras. 

LGB4.6.2 Recoñece e usa sinónimos, antónimos e palabras polisémicas 

básicas. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.2 Ler  textos e obras en galego adaptadas á idade e en diferentes 

soportes. 

LGB5.2.1Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptadas á 

idade e en diferentes soportes. 

LGB5.2.2 Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptadas á 

idade e en diferentes soportes. 



 
 
 

   

 

B5.6 Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente aquela en 

lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

LGB5.6.1 Valora a literatura en calquera lingua, especialmente aquela en lingua 

galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

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

sociais e culturais. 

LGB5.7.1 Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación 

social, respectando e valorando a diversidade cultural. 

 

 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 

ESTANDARES  DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES 
 

 
BLOQUE 1 TÍTULO: PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 
B1.1. Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas.  
 
 

MTB11.1 Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do 
problema, pregunta realizada). 
 

B1.2. Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá, axeitados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados para resolución de 
problemas 

MTB1.1.2. MTB1.1.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as operacións 
utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto e a situación, 
busca outras formas de resolución etc. 
 

 B1.3.Iniciarse na utilización de ferramentas 
tecnolóxicas. 

 MTB1.2 .1 Iníciase na utilización  de ferramentas tecnolóxicas 

 
BLOQUE 2 TÍTULO: NÚMEROS 

 

 
B2.1 Ler, escribir e ordenar utilizando 
razoamentos apropiados, . 

 
MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99.999. 
 



 
 
 

   

 

 

MTB2.1.2. Aproxima números á decena, centena e millar. 

 
B2.2. Interpretar diferentes tipos de números 
segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá. 

 
MTB2.2.1 Realiza correctamente series tanto ascendentes coma descendentes. 
 
MTB2.2.2 Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 99.999. 
 

MTB2.2.3  Descompón, compón e redondea números naturais, interpretando o  
valor da posición de cada unha das súas cifras. 

B2.3 Dominar as táboas de multiplicar dende o 
número 2 ata o 9 e facer uso delas no cálculo e na 
resolución de problemase coñecer os seus termos. 
Iniciarse na division, coñecer os seus termos e 
facer uso dela no cálculo e na resolución de 
problemas 

 

MTB2.3.1. Domina as táboas de multiplicar 
 
 

MTB2.3.2.Realiza cálculos numéricos utilizando a operación de multiplicación  
por una cifra en resolución de problemas contextualizados. 
 

MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando a multiplicación para realizar recontos, en disposicións 
rectangulares nas que intervén lei do produto. 
 

MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos utilizando a operación de división dunha cifra na resolución de 
problemas contextualizados. 

MTB2.3.5. Identifica e usa os termos propios da multiplicación e da división. 
 

 
BLOQUE 3 TÍTULO :  MEDIDAS 

B3.1. Seleccionar e utilizar instrumentos e 
unidades de medida usuais, facendo previamente 
estimacións e expresando con precisión medidas 
de lonxitude, peso/masa, capacidade e tempo, en 
contextos reais. 

MTB3.1.1. Identifica as unidades do sistema métrico decimal. Lonxitude, capacidade, masa ou peso. 

MTB3.1.2. Mide con diferentes instrumentos elixindo a unidade máis idónea para a expresión dunha 
medida 

B3.2. Operar con diferentes medidas de 
lonxitude, peso/masa, capacidade e tempo. 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple. 
 

MTB3.2.2. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 
 

B3.3. Utilizar as unidades de medida máis 
usuais, convertendo unhas unidades noutras da 
mesma magnitude, expresando os resultados nas 

MTB3.3.3. Resolve problemas da vida real utilizando as unidades de medida máis usuais 
. 
MTB3.4.1. Resolve problemas da vida real utilizando as unidades de medida temporais e as súas 



 
 
 

   

 

unidades de medida máis axeitadas, explicando 
oralmente e por escrito o proceso seguido e 
aplicándoo á resolución de problemas 

relacións . 
 

B3.5. Coñecer o valor das equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

MTB3.5.1. 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 situacións reais como 
figuradas. 

 

 CIENCIAS DA NATUREZA 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES 

 
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

 
B.1.1. Obter información relevante sobre feitos ou 
fenómenos previamente delimitados, facendo 
predicións sobre sucesos naturais, integrando datos 
de observación directa e indirecta a partir da 
consulta de fontes básicas e comunicando os 
resultados. 

 
CN.B1.1.1. De xeito guiado busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, 
saca conclusións, comunica a súa experiencia, reflexiona acerca do proceso seguido e comunícao, 
oralmente e por escrito. 

 

 
B.1.2. Establecer conxecturas, tanto respecto de 
sucesos que acontecen dunha forma natural coma 
sobre os que acontecen cando se provocan, a 
través dun experimento ou dunha experiencia. 

 
CN.B1.2.1. De xeito moi dirixido realiza pequenos experimentos ou experiencias, e establece 
conxecturas tanto de feitos que suceden dunha forma natural coma sobre os que acontecen cando se 
provocan. 

 
B.1.3. Comunicar de forma oral e escrita os 
resultados, presentándoos con apoios gráficos 

 
CN.B1.3.1. Utiliza, de xeito adecuado, o vocabulario correspondente a cada un dos bloques de 
contidos, na comunicación de forma oral e escrita na presentación de resultados. 

 
B.1.4. Traballar de forma cooperativa, apreciando 
o coidado pola seguridade propia e a dos seus 
compañeiros, coidando as ferramentas e facendo 
un uso adecuado dos materiais. 

 
CN.B1.4.1. Coñece e explica actividades de primeiros auxilios. 
 



 
 
 

   

 

B.1.5. Realizar un proxecto e presentar un informe. CN.B1.5.3. Elabora textos instrutivos e explicativos para a comunicación, oral e escrita, do 
desenvolvemento do seu proxecto. 
CN.B1.5.4. Presenta os traballos de xeito ordenado, claro e limpo, en soporte papel e dixital. 
 

 
BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE  

 
B.2.1. Identificar e explicar as consecuencias para a 
saúde e o desenvolvemento persoal de determinados 
hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 
descanso 

 
  CN.B2.1.1Observa, identifica e describe a morfoloxía externa do propio corpo. 
CN.B2.1.2.Observa e identifica os cambios nas diferentes etapas da vida, e describe as súas 
principais características. 
CN.B2.1.3.Observa, identifica e explica as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento persoal 
de determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso. 

B.2.2. Diferenciar actividades que prexudican e que 
favorecen a saúde e o desenvolvemento equilibrado 
da personalidade, como a inxestión de determinados 
alimentos. 

 
CN.B2.2.2. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de alimentación sa. Coñece e 
aplica, para a súa elaboración, as características de axudas equilibradas. 
 

B.2.3. Coñecer e valorar estilos de vida adecuados á 
súa idade e constitución. 

 
CN.B2.3.2. Observa e identifica as emocións e os sentimentos en si mesmo e nos seus compañeiros.  

 
 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 
 

 
B.3.1. Identificar e clasificar animais e plantas, 
segundo criterios científicos, constatando a 
existencia de vida en condicións extremas. 

 
CN.B3.1.1. Observa directa e indirectamente, recoñece e explica as características básicas e clasifica, 
animais vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, réptiles, peixes e anfibios. 
CN.B3.1.3. Mostra interese pola observación e o estudo de todos os seres vivos. 
CN.B3.1.4. Manifesta hábitos de respecto e coidado cara aos animais. 

B.3.2. Coñecer criterios científicos e utilizalos para 
clasificar seres vivos, tales como o seu réxime 
alimentario, a súa forma de reproducirse ou a súa 
morfoloxía. 

CN.B3.2.1. Observa, identifica, recoñece as características básicas e clasifica, animais vertebrados e 
invertebrados e plantas. 
CN.B3.2.2. Coñece e explica as funcións de nutrición, relación e reprodución dos animais. 
CN.B3.2.3. Clasifica e describe animais e plantas en relación coas funcións vitais. 

B.3.3. Recoñecer unha especie coa axuda de claves 
ou pautas sinxelas. 

 
CN.B3.3.1. Utiliza claves e guías para a clasificación de animais e das plantas. 

B.3.4. Coñecer a existencia da variedade de formas 
de vida, sabendo que o ciclo vital de cada un dos 
seres vivos ten características que o fan diferente 
dos demais. 

 
CN.B3.4.2. Compórtase de xeito activo na conservación e no coidado de animais e plantas. 



 
 
 

   

 

 

 CIENCIAS SOCIAIS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES 
 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

 
B.1.2. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación para obter 
información aprender e expresar contidos 
sobre Ciencias Sociais. 

 
CS.B1.2.2. Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

 
B.1.3. Desenvolver a responsabilidade, a 
capacidade de esforzo e a constancia no 
estudo. 

 
CS.B1.3.1. Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de xeito ordenado, claro e 
limpo. 
3.2. Utiliza con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía 
adecuada aos temas tratados. 
 

B.1.5. Valorar o traballo en grupo, 
mostrando actitudes de cooperación e 
participación responsable, aceptando as 
diferenzas con respecto e tolerancia cara 
ás ideas e achegas alleas nos diálogos e 
debates. 

CS.B1.5.1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e mostra 
habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 
CS.B1.5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, 
construtivo e solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático. 

B.1.7. Participar dun xeito eficaz e 
construtivo na vida social creando 
estratexias para resolver conflitos. 

CS.B1.7.2. Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas 
distintas sociedades e ámbitos (escola, familia, barrio etc.). 

B.1.8. Valorar a cooperación e o dialogo 
como forma de evitar e resolver conflitos, 
fomentando os valores democráticos. 

CS.B1.8.1. Valora a cooperación e o dialogo como forma de evitar e resolver conflitos e 
fomenta os valores democráticos. 

B.1.9. Desenvolver a creatividade e o 
espírito emprendedor, aumentando as 
capacidades para aproveitar a información, 
as ideas e presentar conclusións 50 
innovadoras. 

 
CS.B1.9.2. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de decisións. 



 
 
 

   

 

B.1.10. Desenvolver actitudes de 
cooperación e de traballo en equipo, así 
como o hábito de asumir novos roles 
nunha sociedade en continuo cambio. 

CS.B1.10.1. Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas 
alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas. 
 

 
BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

B.2.1. Identificar os astros do sistema solar e 
a situación da Terra e da Lúa neste. 

 
CS.B2.1.3. Localiza o Sol no centro do sistema solar e nomea os planetas que o forman. 
 

B.2.2. Explicar as características básicas da 
Terra e os movementos que realiza, 
identificando os movementos de rotación e 
translación e as consecuencias deles. 

CS.B2.2.1. Describe a forma e algunhas características básicas da Terra. 
CS.B2.2.2. Explica o movemento de rotación terrestre e as súas consecuencias. 
CS.B2.2.3. Define día e hora como unidades para medir o tempo. 
CS.B2.2.4. Describe día e noite como consecuencias da rotación terrestre. 
CS.B2.2.5. Define ano e establece a súa equivalencia en días. 
CS.B2.2.6. Explica o movemento de translación e as súas consecuencias. 
CS.B2.2.7. Identifica as estacións, fixa a súa duración, e describe a luz solar nelas. 

B.2.3. Nomear e identificar as capas que 
forman a Terra, describindo algunhas das 
súas características. 

 
CS.B2.3.2. Describe a superficie da Terra e distingue entre os continentes, os mares e os 
océanos. 

B.2.4. Describir características básicas da 
Lúa e dos movementos que realiza, 
identificando as fases lunares e as súas 
consecuencias. 

 
CS.B2.4.1. Describe a translación da Lúa e identifica e nomea as fases lunares. 

B.2.5. Identificar e recoñecer os puntos 
cardinais, desenvolver hábitos de orientación 
e nocións espaciais básicas, explicando 
distintas formas de representar a Terra. 

CS.B2.5.2. Describe o percorrido do Sol no ceo e elabora estratexias básicas para orientarse. 
CS.B2.5.3. Identifica o compás e o GPS como instrumentos que serve para determinar a posición 
sobre superficie terrestre. 
CS.B2.5.5. Localiza e nomea continentes e océanos en globos terráqueos e planisferios. 

B.2.7. Explicar as diferenzas entre os 
produtos naturais e os produtos elaborados, 
identificando as actividades que se realizan 
para obtelos. 

CS.B2.7.1. Explica a composición básica do aire e identifícao como elemento indispensable para 
a vida. 
 

B.2.8. Identificar a atmosfera, explicar as 
súas principais características e a súa 
estrutura valorando a súa función 
fundamental de protexer a vida no planeta. 

CS.B2.8.2. Explica, de forma sinxela como a atmosfera protexe á Terra dos extremos do frío da 
calor e da radiación solar. 
 



 
 
 

   

 

B.2.9. Identificar e nomear fenómenos 
atmosféricos, describindo as causas que 
producen a formación das nubes e as 
precipitacións e investigando sobre os 
principais tipos de contaminación. 

CS.B2.9.1. Identifica e nomea algúns fenómenos atmosféricos. 
 

B.2.10. Identificar e explicar os estados en 
que se encontra a auga na natureza e os 
seus cambios de estado e posición 
describindo as paisaxes que forman. 

CS.B2.10.1. Describe os cambios de estado da auga e as súas causas.  
CS.B2.10.2. Identifica a calor e o frío como causas dos cambios de estado da auga e describe 
situacións naturais e artificiais nas que se produce este cambio. 
 

B.2.11. Valorar a importancia do aire e da 
auga, desenvolvendo estratexias para reducir 
ou evitar a súa contaminación e para aforrar 
auga nas actividades cotiás. 

CS.B2.11.1. Explica como se distribúe a auga no planeta identificando e nomeando masas e 
cursos de auga. 
CS.B2.11.2. Describe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. 
 

B.2.12. Explicar que é unha paisaxe, 
identificar os principais elementos que a 
compoñen, describindo as súas 
características principais e valorando a 
importancia de protexer, coidar e respectar a 
paisaxe para as futuras xeracións. 

CS.B2.12.2. Respecta o medio e coñece e asume pautas para reducir a contaminación e fai un 
uso responsable da auga.  
 

B.2.13. Coñecer os elementos fundamentais 
do relevo e os ríos de Galicia. 

CS.B2.13.2. Identifica e describe formas típicas do relevo de interior e de costa. 
 

 
 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

B.3.1. Adquirir conciencia do ámbito familiar 
do que forma parte e dos valores que 
fundamentan a vida en familia, valorando a 
convivencia pacífica e tolerante. 

 
CS.B3.1.2. Valora a achega de cada membro da familia e mostra respecto e empatía cara a todos 
eles. 

B.3.2. Recoñecer as características e trazos 
propios dos distintos grupos sociais, 
respectando e valorando as súas diferenzas. 

 
CS.B3.2.2. Describe o traballo que desenvolven as persoas que nos rodean e a importancia deste 
para a sociedade no seu conxunto. 

B.3.3. Identificar e nomear os elementos que 
forman a localidade, describir as súas 
funcións e coñecer a súa organización social 
incorporando as normas cidadás de 
convivencia. 

 
CS.B3.3.1. Enumera as características dos distintos tipos de localidades: aldea, vila e cidade, 
diferenciando entre poboación rural e urbana.  
CS.B3.3.4. Valora a necesidade de coidar os elementos da súa localidade para uso e desfrute de 
todos. 
 



 
 
 

   

 

B.3.4. Describir municipio e comprender a 
estrutura básica dos concellos, coñecendo 
os servizos municipais como a súa 
organización e as funcións das persoas que 
o integran. 

CS.B3.4.2. Nomea e describe os servizos municipais, identifica as tarefas que realiza valorando o 
traballo das persoas que traballan neles. 

B.3.5. Identificar as manifestacións culturais 
populares que conviven no contorno, 
recoñecer a súa evolución no tempo e 
valoralas como elementos de cohesión 
social. 

CS.B3.5.1. Identifica e describe os principais monumentos da súa localidade e mostra unha actitude 
de respecto cara a eles. 

B.3.6. Respectar o cumprimento das normas 
básicas como peóns e usuarios de 
transportes e doutros servizos, recoñecendo 
o medio físico da localidade en relación co 
tráfico e desenvolvendo hábitos de 
conciencia cidadá referidos á circulación. 

CS.B3.6.1. Coñece e respecta as normas básicas de seguridade viaria e utilízaas como peón e como 
usuario dos medios de transporte. 
CS.B3.6.2. Valora a importancia que ten o respecto das normas e sinais de tráfico e coñece o 
significado das máis comúns. 

B.3.7. Explicar as diferenzas entre os 
produtos naturais e os produtos elaborados, 
identificando as actividades que se realizan 
para obtelos. 

 
CS.B3.7.1. Identifica e define produto natural e produto elaborado e asóciaos coas actividades nas 
que se obteñen. 
CS.B3.7.3. Identifica diferentes produtos elaborados, relaciónaos cos naturais de procedencia e coa 
actividade na que foron producidos. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

 VALORES 

 

BLOQUE 1  TÍTULO: IDENTIDADE E DIGNIDADE DA PERSOA 

B1.1 Formar unha imaxe axustada dun 

mesmo, das súas características e 

posibilidades, desenvolvendo a autoestima 

e a independencia emocional. 

VSC.1.1.1. Identifica e expresa axeitadamente os seus estados emocionais. 

VSC.1.1.2. Realiza unha análise realista da súa realidade persoal e social. 

B1.2Desenvolver o autocoñecemento e o 

respecto dos propios intereses e 

motivacións participando nos traballos de 

equipo. 

VSC.1.2.1 Manifesta sentimentos positivos cara a un mesmo e confía nas propias posibilidades 

participando en actividades cooperativas 

B1.3Canalizar as emocións e buscar o 

benestar persoal a través do diálogo 

interno. 

VSC1.3.1 Mantén unha actitude positiva ante os contratempos durante a realización das tarefas. 

V.S.C.1.3.2 Utiliza o pensamento positivo para regular as emocións desagradables. 

V.S.C.1.3.3.  Sabe esperar as gratificacións e tolera a frustración durante a realización das tarefas 

escolares. 

B1.4Reflexionar sobre as accións, 

identificando vantaxes e inconvenientes 

dunha decisión antes de tomala e xerando 

iniciativas e alternativas persoais 

V.S.C.1.4.1.Delibera e decide de forma responsable sobre as propias accións, expresándoo se é 

necesario. 

V.S.C.1.4.2. Experimenta e mostra satisfacción na realización das tarefas. 

V.S.C.1.4.3. Realiza as tarefas dándose razóns para obter entusiasmo e interese. 

B1.5Coñecer o carácter universal dos 

dereitos do neno e comprender a 

importancia dos dereitos dos nenos e as 

nenas relativos á axuda e á protección, 

realizando unha valoración razoada de 

condutas en relación á protección destes 

dereitos. 

V.S.C1.5.1 Comprende e expón oralmente a importancia de que todos os nenos e nenas reciban 

axuda 

BLOQUE 2 TÍTULO:COMPRENSIÓN E RESPETO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 



 
 
 

   

 

B2.1Practicar unha comunicación aberta e 

directa, expresando os propios intereses e 

necesidades e tendo en conta as 

outrapersoas sen renunciar aos propios 

dereitos. 

V.S.C.2.1.1Expresa libremente sentimentos e pensamentos durante as conversacións.  

V.S.C.2.1.2 Comunícase de modo tranquilo e agradable cando dialoga 

 

B2.2. 2. Saber escoitar antes de responder 

entendendo e aceptando as opinións dos 

demais. 

V.S.C.3.1.2. Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos demais 

BLOQUE 3 TÍTULO: A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

B3.1 Mostrar iniciativas de participación 

respectando os estados de ánimo e os 

intereses dos demais. 

V.S.C.3.1.2 Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos demais. 

B3.4Coñecer e respectar as normas de 

convivencia no ámbito local. 

V.S.C.4.1.1. Coñece e respecta normas elementais de relación e convivencia no ámbito local. 

B3.6Valorar a solidariedade e contribuír ao 

benestar da familia e a clase 

comprendendo e apreciando a vida en 

sociedade e a interculturalidad. 

V.S.C.6.1.1 Desenvolve hábitos de convivencia e comportamento responsables 

V.S.C.6.1.2. Valora a vida en sociedade e as relacións cos demais.  

B3.7Realizar un uso responsable dos bens 

da natureza, comprendendo e 

interpretando sucesos, analizando causas 

e predicindo consecuencias. 

V.S.C.7.1.1. Mostra interese pola natureza que o rodea e séntese parte integrante dela. 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

 

 PLÁSTICA 

 

BLOQUE 3 TÍTULO: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

B3.1 Identificar o plano como un elemento 

configurador da forma, tanto en obras 

artísticas coma en producións propias. 

EA 1.1.1. Coñece as posibilidades expresivas do plano como configurador da forma. 

 

EA1.1.3. Realiza composicións utilizando planos para configurar diferentes formas 

B3.2Enumerar as cores primarias coñecendo 

por que adquiriron esta denominación. 

EA1.2.1. Comprende o porqué da identificación das cores carmesís, ciano e amarelo como cores 

primarias. 

EA1.2.2. Utiliza as cores primarias na creación de producións gráficas propias. 

B3.3Definir de xeito oral e escrito o concepto 

de textura, identificando a diferenza entre 

texturas naturais e artificiais. 

EA1.3.1. Coñece o concepto de textura e defíneo de xeito oral e escrito. 

EA1.3.2. Identifica na natureza diferentes texturas e sabe expresalo utilizando un vocabulario 

específico. 

EA1.3.3. Recoñece no seu ámbito texturas creadas de xeito artificial e expresa as súas 

características cun vocabulario apropiado. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

 

2. AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN 

 

AVALIACIÓN 

 

Procedementos: observación directa e sistemática do grao de participación e interese nas tarefas 

individuais, progresos e dificultades dos novos contidos ampliados do 1º e 2º trimestre, revisión das 

actividades individuais e na corrección das actividades.  

 

Instrumentos: rexistro das actividades presentadas na Aula Virtual e da corrección de actividades 

realizadas. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL 

 

Partirase dos criterios de avaliación imprescindibles do 1º e 2º trimestre a través das actividades de 

reforzo, recuperación e ampliación das aprendizaxes realizadas nestes trimestres. Terá un carácter 

diagnóstico e formativo para planificar as medidas de recuperación necesarias para o vindeiro curso. 

A avaliación ordinaria/final terá en conta a 1º e 2º avaliación, establecendo unha media aritmética nas 

materias, 50%-50%. Dita cualificación poderá será incrementada con valor positivo, en función do esforzo e 

interese amosados polo alumno/a na realización das actividades programadas correspondentes ao terceiro 

trimestre. Subirase 1 punto a aqueles alumnos que as realicen de forma satisfactoria. 

Nesta avaliación final tomarase a decisión sobre a promoción dos alumnos, a cal será a do grupo de 

mestres participantes na sesión de avaliación, cunha especial consideración á decisión da titora. Valorarase a 

situación persoal de cada alumno. A repetición será unha medida excepcional. 



 
 
 

   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación dos contidos 

traballados no 1º e 2º trimestre) 

 

 

 

 

 

Actividades 

Algunhas das actividades que levaremos a cabo son: 

 Traballar a comprensión e expresión lectora  e a manipulación matemática (cálculo e resolución de problemas). 

 Seleccionar os estándares de aprendizaxe máis relevantes do 1º e 2º trimestre para acadar competencias e 

analizalos dende a óptica da utilidade de formar cidadáns con perfís necesarios para moverse con adecuación, 

responsabilidade e liberdade no mundo actual. 

 Orientar as aprendizaxes de reforzo, repaso e ampliación cara á súa aplicación en contextos diferentes e 

diversificados, conseguindo que as nenas e os nenos desenvolvan diversos xeitos de actuación e adquiran a 

capacidade de afrontarse a situacións novas. 

 Que o alumno/a participe na planificación e na toma de decisións sobre o traballo, controlando o proceso, usando 

conscientemente estratexias de aprendizaxe e sendo progresivamente máis autónomo. 

O traballo individual será presentado a través da Aula Virtual, por correo electrónico e pola aplicación Abalar cada 

semana. Estará planificado por sesións, seguindo o horario escolar. Entregarán as tarefas ao final de semana. 

As técnicas utilizadas serán a reprodución de modelos, descubrimento guiado, resolución de problemas, asignación de 

tarefas e ensinanza individualizada, grazas aos comentarios realizados na Aula Virtual ou por correo electrónico. 

Cómpre que utilicemos métodos que lles permitan aos nenos e ás nenas identificar a necesidade de información, 

localizala, seleccionala e recoñecer as fontes e os recursos máis apropiados, así como responsabilizarse do seu uso ético 

e adecuado. 

Vemos a necesidade de potenciar enfoques didácticos que lle permitan aos nosos alumnos utilizar cada vez máis 

autonomamente as TIC como recurso de aprendizaxe. 



 
 
 

   

 

 

 

 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 

Ao longo de este terceiro trimestre faremos especial fincapé nestes principios: 

 Partir do nivel de desenvolvemento dos alumnos. 

 Axustar as respostas educativas ás necesidades dos alumnos. 

 Os alumnos non son realizadores de tarefas, deben de saber o porque e para que das actividades que realizan (ser 

competentes). 

 Establecer relacións ricas entre o novo contido e os esquemas de coñecemento xa existentes. 

 Utilizar a maior diversidade de actividades e espazos dispoñibles para reforzar os contidos que se traballaron na 

aula. 

 Estes principios serán traballados a través da Aula Virtual para aqueles alumnos que dispoñen de conectividade. Para os 

alumnos que non dispoñen utilizamos o servizo de fotocopias do Concello, o cal lles proporcionará as actividades propostas na 

Aula Virtual. A comunicación cos alumnos será tamén a través de correo electrónico e, de selo caso, por teléfono. 

 

Materiais e 

recursos 

 Aula Virtual. 

 Libro de texto dixital. 

 Páxinas web, blogs, vídeos online e aplicacións informáticas. 

 Láminas, mapas,… 

 Material fotocopiable elaborado polos mestres. 

 Novas tecnoloxías: ordenador con conexión a internet. 

 Libros de literatura infantil online. 

 Outros recursos: aqueles materiais que consideremos idóneos para reforzar, ampliar os coñecementos 

dos/as alumnos/as. 



 
 
 

   

 

 

 

4. Información e publicidade 

 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móbil a súa publicación na páxina web. 

 

Publicidade 

 

Será publicada na páxina web do centro (ceip.wenceslao@edu.xunta.gal) 

 



 
 

 

 


