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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a información 

relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito.xpresa 

oralmente, e por escrito, de  

B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e organización de información 

sobre fenómenos previamente delimitados, a realización dun produto, a documentación do proceso e a 

comunicación do resultados. 
CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa. 

B2.1.Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus principais compoñentes. 
CSB2.1.1.Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e explica os seus principais compoñentes 

identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa. 

B2.2.Describir as características principais do Sistema Solar identificando diferentes tipos de astros e as 

súas características. 

CSB2.2.1. Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, localizando o Sol no centro do mesmo e os 

planetas segundo a súa proximidade. 

CSB2.3.1.Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe do xiro e os polos xeográficos, asocia as 

estacións do ano ao seu efecto combinado e calcula os fusos horarios. 

CSB2.3.2.Explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre e como unidades para medir o tempo.  

B2.3.Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, explicando as súas características, movementos, 

consecuencias e calcular os fusos horarios 

CSB2.3.3.Define a translación da Lúa identificando e nomeando as fases lunares.  

B2.5.Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan nel e adquirindo unha idea 

básica de clima e dos factores determinan o clima en España. 
CSB2.5.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que determinan en España. 

CSB2.6.1.Explica que é unha zona climática, nomeando as tres zonas climáticas do planeta e describindo as súas 

características principais. 
B2.6.Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de clima de España identificando algunhas das 

CSB2.6.2 Describe e sinala nun mapa os tipos de climas de España, e as zonas ás que afecta cada un, interpretando e 

analizando climogramas de distintos territorios de España e relacionándoos co clima ao que pertence. 

B3.1.Explicar a importancia que ten a Constitución para o funcionamento do Estado español, así como os 

dereitos, deberes e liberdades recollidos nesta. 

CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos na Constitución e 

explica a importancia que a Constitución ten para o funcionamento do Estado español. 

CSB3.2.1.Identifica as principais institucións do Estado español e describe as súas funcións e a súa organización. 

B3.2.Identificar as institucións políticas que se derivan da Constitución. Funcións e organización. CSB3.2.2.Identifica e comprende a división de poderes do Estado e cales son as atribucións recollidas na Constitución 

para cada un deles. 

B3.3.Describir a organización territorial do Estado españolasícomo os órganos de goberno. CSB3.3.1.Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e localiza en mapas 

políticos as distintas comunidades autónomas que forman España, así como as súas provincias. 
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B3.4.Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español respectando as 

diferenzas. 

CSB3.4.1.Valora, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, política e lingüística nun 

mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural. 

B3.7.Describir os movementos migratorios da poboación galega e de España explicando o éxodo rural, a 

emigración a Europa, e a chegada de emigrantes ao noso país e identificar os problemas actuais da 

poboaciónespañola. 

CSB3.7.1 Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de inmigrantes ao noso país. 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando 

a comprensión de textos orais e/ou escritos. 

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de información na rede. 

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

CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de acceso e traballona rede. 

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. 

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e presentar informes coas 

conclusións en diferentes soportes.  

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenasinvestigacións formulando problemas, enunciando 

hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, extraendoconclusións e comunicando os resultados. 

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funciónsvitais do corpo humano. B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo 

humano, establecendo algunhas relacións fundamentais entre eles.  
CNB2.1.2. Identifica as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e 

excretor e explica as principaisfuncións. 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características e tipos. CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características atendendoaoseu reino: Reino animal. Reino 

das plantas. Reino dos fungos e outros reinos empregando criterios científicos e medios tecnolóxicos. 

CNB3.3.1. Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e compoñentesdun ecosistema. 
B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu contorno 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. 

CNB3.3.3. Identifica algunhasactuacións humanas que modifican o medio natural e as causas de extinción de 

especies e explica algunhasactuacións para o seucoidado. 

B4.1. Coñecer e comparar para clasificar materiais segundo as súas propiedades observables: dureza, 

solubilidade, estado de agregación e condutividade térmica.  

CNB4.1.1. Coñece e clasifica materiais segundo as súas propiedades (dureza, solubilidade, estado de agregación e 

condutividade térmica). 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para determinar: a masa e o volume dun 

corpo e as principais características da flotación dos corpos.  
CNB4.2.2. Describe a diferenza entre masa e volume. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 14 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA:  

 

 

B4.3. Identificar e explicar as características das fontes de enerxía renovables e non renovables e a súa 

influencia no desenvolvemento sostible.  

CNB4.3.1. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables e argumenta sobre as accións 

necesarias para o desenvolvemento enerxético, sostible e equitativo. 

 

LINGUA CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situacións con 

vocabulario axeitado e estrutura coherente. 

LCB1.3.2. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas situacións de 

comunicación: diálogos/exposicións orais seguindo modelos e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da 

información e comunicación 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais, e identificar ideas ou valores non explícitos 

accesibles á súa idade. 

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar, recoller datos, preguntar e repreguntar, participar 

nas enquisas e entrevistas e expresar oralmente con claridade o propio xuízo persoal, de acordo á súa idade 

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, 

pregunta e repregunta, para obter información e verificar a comprensión. 

LCB2.1.1. Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación 

adecuada. B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada. 

LCB2.1.3. Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía do ámbito escolar e social: 

B2.6. Identificar a estrutura organizativa de diferentes textos lidos, centrándose na interpretación da súa 

intención e significado. 

LB2.6.1. Identifica a intención comunicativa de textos xornalísticos e publicitarios. Diferenza entre información e 

publicidade. 

LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e respectando as normas gramaticais e 

ortográficas. B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións comunicativas, con coherencia, 

aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, a orde e a presentación. 
LCB3.1.6. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza. 

B3.4. Utilizar de xeito autónomo o dicionario. LCB3.4.1. Utiliza habitualmente o dicionario,en diferentes soportes, no proceso de escritura. 

B3.8. Escribir os textos establecidos no plan de escritura. LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e nivel. 

LCB4.1.1. 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, enlazar ou relacionar palabras. 
B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática (categorías gramaticais), o 

vocabulario (formación e significado das palabras e campos semánticos), así coma as regras de ortografía 

para favorecer unha comunicación máis eficaz. LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 14 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA:  

 

 

 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos, homófonos, frases feitas na súa expresión oral 

e escrita. 

LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas 
B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas producións escritas. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita. 

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.  
B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento da 

lingua. 

LCB4.4.4. Utiliza os signos de puntuación nas súas producións escritas. 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e información e consideralos como 

un medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal. 
LCB5.1.1. Valora e recoñece as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos. 

 

LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisión ou da internet, identificando os 

aspectos xerais máis relevantes así como as intencións, valores e opinións explícitos. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes da radio, da televisión ou de internet, 

identifica o tema e elabora un resumo. 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo 

coas propostas propias. 
B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.4.3. Iníciase na elaboración de pequenas exposicións orais na aula adecuando o discurso ás diferentes 

necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando o dicionario se é preciso. 

LGB1.6.2. 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. B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula amosando valoración e 

respecto polas normas que rexen a interacción oral. 
LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación social ou propios 

de situacións cotiás. 
B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de soportes 

variados (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias para determinar intencións e 

dobres sentidos bastante evidentes. LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 
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B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo, e esquematizar e resumir o seu contido. LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión, 

atendendo á dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e velocidade, adecuados ás diversas situacións 

funcionais da lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer un texto 

descoñecido, ler para compartir información que se acaba de localizar) facendo participar a audiencia da 

súa interpretación. 

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de maneira xeral, os 

enunciados. 

LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de 

exclamación e interrogación). 
B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, 

habitualmente, unha linguaxe non sexista. 

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade. 
LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic, 

contos, poemas, cancións e anécdotas. 

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 textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, 

disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… en calquera soporte 

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, 

artigo,adxectivo.numerais, demostrativos,posesivos. B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, funcionalmente, como apoio á comprensión e á 

produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua 
LGB4.1.3. Diferenza as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de acentuación en particular, 

apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social 

e a necesidade de cinguirse a elas. 

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

e escritas. 
LGB4.3.1. Emprega con corrección os signos de puntuación, facendo unha valoración dos resultados. 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as palabras  
LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital para buscar calquera palabra, seleccionando a acepción 

precisa segundo cada contexto e como consulta ortográfica. 

B5.3. Identificar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias, así como temas recorrentes. LGB5.3.1. Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro. 
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MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2 Coñecer algunhas características do método do traballo científico en contextos de situacións 

problemáticas a resolver. 

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os resultados esperados e contrasta a súa validez valorando as vantaxes e os 

inconvenientes do seu uso. 

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias idóneas para cada caso. 

B1.3. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo matemático. MTB1.3.2. Iniciase na formulación de preguntas e na busca de respostas apropiadas, tanto no estudo dos conceptos 

coma na resolución de problemas. 

B1.4. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións descoñecidas. 
MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas valorando as consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.5. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo para situacións semellantes futuras. 
MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións futuras semellantes. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de números (romanos, 

naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as 

milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá. 
MTB2.2.2. Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por comparación, representación na recta 

numérica e transformación duns noutros. 

MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións equivalentes. 

MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído o cálculo 

mental, facendo referencia implícita ás propiedades das operación, en situación de resolución de 

problemas 
MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal. 

B2.4. Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para interpretar e intercambiar información en 

contextos da vida cotiá. 
MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto dunha fracción por un 

número. 
B2.5. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se 

realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), usando o máis adecuado. MTB2.5.2. Realiza operacións con números decimais. 
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MTB2.6.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de 

números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións cotiás 

MTB2.6.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa, números menores de un millón, 

atendendo o valor de posición das súas cifras. 

MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de multiplicar. 

B2.6. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.7. Descompón números decimais atendendo o valor de posición das súas cifras 

B2.7. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, establecer conexións entre a 

realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando 

sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB2.7.2. 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. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Distinguir as diferenzas fundamentais entre as imaxes fixas e en movemento, clasificándoas seguindo 

patróns aprendidos. 
EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida cotiá. 

B1.2. Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas, formas e colores; comprobando as 

posibilidades que achegan para a creación artística. 

EPB1.2.1. Identifica os recursos e os materiais utilizados para elaborar unha obra. 

EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores aplicadas sobre diferentes soportes. 

B2.1. Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para deseñar documentos de información e 

comunicación (carteis, guías, folletos etc.) 

EPB2.1.2. Busca un cartel e confecciona o seu propio anuncio. 

EPB2.2.2. Utiliza e manexa os elementos que estruturan o espazo gráfico (cuadrícula).  B2.2. Realizar planos, mapas e carteis, individualmente e en grupo; manexando as ferramentas básicas do 

debuxo xeométrico. 
EPB2.2.3. Participa nas actividades propostas e amosa interese por elas, colaborando sempre que se trate dun 

traballo en grupo 

EPB2.3.4. Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na composición. B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes materiais. 

EPB2.3.5. Aproveita a diferenza das texturas achegadas polos lapis de cores e as ceras. 

B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a 

linguaxe visual. 

EPB2.4.1. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, proporcións, cores e tamaños axeitados.  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 9 DE 14 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA:  

 

 

 

EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos utilizados. 

B2.5. Participar con interese, coidando e respectando o material, os utensilios e os espazos, desenvolvendo 
a iniciativa e a creatividade, respectando as normas e as regras previamente establecidas. EPB2.5.3. Participa e amosa interese polas actividades propostas, colaborando na recollida e na organización do 

material. 

EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e indicacións establecidas.  B2.6. Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a correcta realización de actividades e a 

presentación. 
EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a correcta realización dos exercicios e actividades. 

EPB3.1.1 Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico (regra, escuadro, cartabón, 

semicírculo etc.)  

B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo xeométrico. 

EPB3.1.2. Utiliza o trazado de rectas paralelas.  

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na dignidade persoal. VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna. 

VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á toma de decisión e á resolución de conflitos. 

B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as emocións de forma positiva. 
VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas 

actividades cooperativas. 

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e esforzándose para o logro de 

éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo compromisos para a 

consecución de obxectivos. 

VSCB1.5.1. Identifica, define problemas sociais e cívicos e achega solucións potencialmente efectivas. B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para conseguir logros persoais 

responsabilizándose do bencomún. 
VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia e achega solucións potencialmente efectivas. 

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con empatía. VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas. 

VSCB2.6.1. Interacciona con empatía. B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades sociais. 

VSCB2.6.2 Emprega diferentes habilidades sociais. 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. VSCB2.7.1.Comprende e aprecia positivamente as diferenzas culturais. 

B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes cooperativas e establecendo relacións 

respectuosas. 

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. 
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VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e amosando condutas solidarias. 

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 

B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade educativa empregando o sistema 

de valores persoal que constrúe a partir dos valores universais. 
VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar. 

B3.5. Comprender o sentido da responsabilidade social e a xustiza social empregando a capacidade de 

reflexión, síntese e estruturación. 
VSCB3.5.3. Describe condutas solidarias. 

B3.6. Practicar o altruísmo no contorno próximo sensibilizando sobre o seu valor. VSCB3.6.1. Amósase xeneroso no seu contorno próximo. 

B3.7. Crear un sistema de valores asumindo os dereitos e deberes do alumnado, realizando xuízos morais 

de situacións escolares e resolvendo dilemas morais con supostos prácticos. 

VSCB3.7.1. Coñece e respecta os dereitos e deberes do alumnado. 

B3.10. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e corresponsabilidades de 

homes e mulleres. 
VSCB3.10.3. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos: 
Os procedementos para avaliar a 1.ª e a 2.ª avaliación aparecen reflectidos nas 
programacións iniciais.  
Os procedementos para avaliar as tarefas propostas do terceiro trimestre son os 
seguintes: 

 Análise e valoración das diferentes tarefas, propostas en cada asignatura, recibidas 
que o alumnado envía para a súa corrección por diferentes cauces. 

Avaliación Instrumentos: 
Os instrumentos para avaliar a 1.ª e a 2.ª avaliación aparecen reflectidos nas 
programacións iniciais.  
Os instrumentos para avaliar as tarefas propostas do terceiro trimestre son os 
seguintes: 

 Fichas en format pd fe actividades propostas na aula virtual e correo electrónico 
que o alumnado achega, para a súa corrección por diferentes cauces . 

 

Cualificación final 

Avaliaremos segundo os resultados obtidos no 1.º e 2.º trimestre, da seguinte maneira: 
Faremos a media aritmética de ámbolos dous trimestres. 
A partir de aquí a cualificación e a avaliación final pode variar segundo o traballo feito 
ao longo deste trimestre, sempre que supoña unha mellora da nota final. 

 
Os dous primeiros trimestres farán media na cualificación final. 
O traballo feito no terceiro trimestre será valorado para a nota final media, obtida na 
fase presencial, sempre que sexa positiva para o alumnado de xeito individual da 
seguinte maneira: 
   
-         Se o alumnado participou nun 50% das actividades propostas a realizar ao longo 

deste trimestre sumará un punto á nota obtida do traballo da media aritmética dos 
dous primeiros trimestres. 

-         No caso de alumnado que teña suspenso algún trimestre anterior, o alumnado debe 
realizar as tarefas propostas cunha valoración de APTO para recuperar o/s trimestre/s 
suspenso/s e obter unha nota media mínima de SUF. Neste caso poderá facer outras 
tarefas de  ampliación dos traballos anteriores. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede na etapa de Educación Primaria. 

Criterios de avaliación: 
 Non procede na etapa de Educación Primaria. 

Criterios de cualificación: 
 Non procede na etapa de Educación Primaria. 

Alumnado de 
materia pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 Non procede na etapa de Educación Primaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Estanse levando a cabo actividades de recuperación, repaso, reforzo e só nalgún 
caso de ampliación 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Trabállase a través da aula virtual do centro e correo persoal co alumnado que sí ten 
conectividade e co alumnado que non ten conectividade utilizamos o  programa 
“Ninguén atrás” do Concello da Coruña , asistentes sociais do Concello da Coruña e 
nalgún caso a comunicación telefónica. 
Unha vez á semana mantense unha vídeo chamada co alumnado, que nese 
momento se poida conectar, a través da aplicación Cisco Webex Meetings 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados son os propios libros de texto do alumnado e fichas de 
reforzo, repaso e ampliación das mesmas editoriais que os libros do alumnado. 
Outros recurso que utilizamos son vídeos, actividades interactivas e fichas extraídas 
de internet e tamén vídeos e  xogos interactivos realizados polos propios mestres. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

A dirección do centro enviará ás familias de Educación primaria que teñan activado 
abalarMóbil, unhamensaxe informando do lugar ondeatopar as adaptacións das 
programaciónsfeitas polo profesorado para este curso 2019-20. 
Ás familias que non dispoñan, por algún motivo, desta aplicación, será o propio titor/a de 
cada aula o encargado/a de comunicarllo polos medios máis apropiados (email, tlf…) 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


