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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

BLOQUE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B.3. Os seres vivos. 1. Coñecer a estrutura e fisioloxía das plantas. Relacionar 

órganos e funcións. 

 

 

1.1. Coñece e relaciona a estrutura e fisioloxía das 

plantas. 

 

2. Describir as características que permiten clasificar as 

plantas en distintos grupos. 

 

2.1. Clasifica correctamente exemplos de plantas con 

flores e de plantas sen flores utilizando o vocabulario 

adecuado. 

  

 

2.2. Diferencia as plantas anxiospermas e as 

ximnospermas. 

3. Coñecer as principais características da fotosíntese e a súa 

importancia para os seres vivos. 

 

3.1. Identifica as principais características da fotosíntese 

e recoñece a súa importancia para a vida no planeta. 

  

 

3.2. Diferencia a fotosíntese e a respiración das plantas. 
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B.3. Os seres vivos. 4. Explicar en que consisten e en que se diferencian a 

reprodución sexual e asexual nas plantas. 

 

 

 

 

 

5. Diferenciar o proceso de reprodución sexual en plantas con 

flor e sen flor. 

 

4.1. Explica de maneira sinxela os procesos de 

reprodución sexual e asexual e as diferenzas que hai entre 

eles. 

  

 

4.2. Coñece a maneira en que as plantas se poden 

reproducir asexualmente. 

 

5.1. Comprende os mecanismos de reprodución sexual 

nas plantas con flor e sen flor. 

 

6. Explicar como reaccionan as plantas fronte a distintos 

estímulos: contacto, luz, humidade... 

 

 

6.1. Comprende a maneira en que as plantas levan cabo 

a función de relación. 
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B.1. Iniciación á 

actividade 

científica. 

7. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que 

ocorren de forma natural como sobre os que ocorren cando se 

provocan a través dun experimento ou unha experiencia. 

 

 

8. Comunicar de forma oral e escrita os resultados 

presentándoos con apoios gráficos. 

 

 

9. Realizar un proxecto e presentar un informe. 

 

7.1. 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. 

  

 

8.1. Utiliza, de maneira adecuada, o vocabulario 

correspondente a cada un dos bloques de contidos. 

  

 

9.1. Realiza un proxecto e presenta un informe, 

utilizando soporte papel e/ou dixital, apoiándose en imaxes 

e en breves textos escritos. 

 

 10. Utilizar o ordenador para afianzar contidos e procedementos 

traballados na clase. 

 

10.1. Usa o ordenador para o desenvolvemento da área de 

Ciencias da Natureza. 

 

 

BLOQUE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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B.3. Os seres vivos. 1. Coñecer os compoñentes dun ecosistema e diferenciar o 

papel que teñen os seres vivos nel. 

 

 

 

1.1.  Identifica os compoñentes dun ecosistema e recoñece 

as relacións que existen entre eles. 

 

1.2.  Diferencia o papel (función) que desempeñan os seres 

vivos nun ecosistema: produtores, consumidores e 

descompoñedores. 

  

 2. Coñecer as relacións 

que se establecen entre os 

seres vivos: cadeas 

alimentarias, redes, 

poboacións, comunidades e 

ecosistemas. 

 

 

2.1. Recoñece as 

principais relacións entre os 

seres vivos dun ecosistema. 

Diferencia entre poboacións, 

comunidades e ecosistemas. 

  

2.2. Describe o que é 

unha cadea e unha rede 

alimentaria e pon exemplos. 
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B.3. Os seres 

vivos. 

3. Explicar, oralmente e por escrito, como os cambios no 

medio ambiente, tanto os producidos por procesos naturais como 

pola actividade humana, poden afectar aos compoñentes vivos e 

inertes dun ecosistema e cambiar o equilibrio. 

3.1. Recoñece situacións que poden alterar o equilibrio 

ecolóxico dun ecosistema. 

  

4. Coñecer as características e compoñentes dos principais 

ecosistemas terrestres e acuáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Relacionar determinadas prácticas do ser humano co 

adecuado respecto e coidado polo medio natural. Adoptar estilos 

de vida consecuentes, sabendo as repercusións para a vida no 

planeta do seu modo de vida, tanto na escola como fóra dela. 

4.1. Describe e identifica as principais características e 

compoñentes dos ecosistemas terrestres e acuáticos. 

 

 

 

 

 

5.1. Establece relacións entre as actuacións do ser humano e a 

biodiversidade. 

. 

5.2. Identifica algunhas das actuacións do ser humano que 

modifican o medio natural. 

  

B.1. Iniciación 

á actividade 

científica. 

6. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facendo predicións, integrando datos de 

observación directa e indirecta e comunicando os resultados. 

 

 

 

6.1. Obtén información a partir da observación directa. 

 

6.2. Presenta esta información dunha maneira gráfica. 

  

 

6.3. Extrae conclusións a partir dos datos obtidos. 
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BLOQUE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B.2. O ser humano e a saúde. 1. Coñecer as tres funcións vitais dos seres 

vivos. 

1.1. Coñece e comprende as funcións vitais dos seres 

vivos. 

 

2. Identificar e localizar os principais órganos 

implicados na realización das funcións vitais do 

corpo humano. 

2.1. Identifica, localiza e explica algunhas características 

do funcionamento do corpo humano: órganos, aparatos e 

sistemas. 

 

3. Relacionar determinadas prácticas de vida co 

adecuado funcionamento do corpo. 

 

3.1. Recoñece e explica estilos de vida saudables e 

identifica prácticas sociais que prexudican a saúde: 

alcoholismo, tabaco, etc. 

 

 

 

7. Comunicar de forma oral e escrita os resultados 

presentándoos con apoios gráficos. 

7.1. Escribe unha reflexión sobre os resultados obtidos. 

 

 8. Utilizar as TIC para buscar e seleccionar información e presentar 

conclusións, así como para afianzar contidos e procedementos 

traballados na clase. 

8.1. Usa o ordenador para o desenvolvemento da área de Ciencias 

da Natureza. 

 

 



9 

 

4. Adoptar estilos de vida saudables, coñecendo as 

repercusións para a saúde do seu modo de vida, 

tanto na escola como fóra dela. 

4.1. Identifica e explica hábitos saudables para previr 

enfermidades e mantén unha conduta responsable. 

5. Coñecer o funcionamento da función de relación 

no corpo humano: células, órganos, aparatos e 

sistemas: a súa localización, forma estrutura, 

funcións, coidados, etc. 

 

5.1. Distingue e coñece diferentes tipos de estímulos e de 

respostas. 

 

5.2. Coñece e diferencia os órganos dos sentidos e do 

sistema nervioso, establecendo algunhas relacións 

fundamentais entre eles. 

 

5.3. Observa, identifica, describe e localiza os principais 

órganos implicados na relación do corpo humano. 

 

5.4. Coñece a neurona e o impulso nervioso. 

 

B.2. O ser humano e a saúde. 6. Recoñecer os órganos efectores e algúns 

dos compoñentes máis importantes do sistema 

locomotor. 

 

 

6.1. Identifica e coñece os órganos efectores. 

 

6.2. Sitúa e identifica os ósos e músculos máis importantes 

do aparato locomotor. 
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B.1. iniciación á actividade científica. 7. Obter información relevante sobre feitos 

ou fenómenos previamente delimitados, 

integrando datos de observación directa e 

indirecta. 

 

 

8. Comunicar de forma oral e escrita os 

resultados presentándoos con apoios gráficos. 

 

 

9. Realizar un proxecto e presentar un informe. 

 

7.1. Organiza, analiza a información obtida, saca 

conclusións e comunica a súa experiencia reflexionando 

acerca do proceso seguido e comunicándoo oralmente e 

por escrito. 

 

8.1. Utiliza, de maneira adecuada, o vocabulario 

correspondente a cada un dos bloques de contidos. 

  

 

9.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de 

accións e tarefas. 

       

 

9.2. Realiza pequenas experiencias rexistrando o proceso 

e resultado obtido. 

       

 10. Utilizar o ordenador para afianzar contidos e 

procedementos traballados na clase. 

 

10.1. Usa o ordenador para o desenvolvemento da área 

de Ciencias da Natureza. 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS  

BLOQUE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B.1. Contidos 
comúns. 

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

 

1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén 
conclusións, reflexiona acerca do proceso seguido e comunícao oralmente e/ou por escrito. 

 

 

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

 

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

 

3. Realizar traballos e 
presentacións a nivel individual e 
grupal que supoñan a procura, 
selección e organización de textos 
de carácter social, xeográfico ou 
histórico, mostrando habilidade 
para traballar individualmente e en 
equipo. 

 

3.1. Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a procura, 
selección e organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico. 

 

 

4. Utilizar, de maneira guiada, as 
Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para obter 
información e aprender a expresar 
contidos. 

4.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para elaborar traballos coa 
terminoloxía adecuada aos temas tratados. 
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B.3. Vivir en 
sociedade. 

 

5. Explicar a importancia que ten a 
Constitución para o funcionamento 
do Estado español, así como os 
dereitos, deberes e liberdades 
recollidos na mesma 

 

 

 

5.1. Identifica, respecta e valora os principios democráticos más importantes establecidos 
na Constitución. Explica a importancia que a Constitución ten para o funcionamento do 
Estado español. 

 

 

6. Identificar a monarquía 
parlamentaria como forma de 
goberno e recoñecer a figura do rei, 
as súas funcións e a forma de 
sucesión da coroa en España. 

6.1. Recoñece a figura do rei e as súas funcións como xefe do Estado e explica como é a 
sucesión do rei nunha monarquía parlamentaria. 

 

 

 

BLOQUE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B.3. Vivir en 
sociedade. 

 7. Identificar as institucións políticas 
máis importantes de España e cales 
son as súas funcións, así como os 
distintos dereitos e liberdades 
recollidos na Constitución. 

7.1. Identifica e comprende a división de poderes do Estado e cales son as funcións 
recollidas na Constitución para cada un deles. Identifica as principais institucións do 
Estado español e describe as súas funcións e a súa organización. Describe a bandeira e 
o escudo de España. 
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8. Describir a organización territorial 
do Estado español, distinguindo a 
administración municipal, provincial 
e autonómica, así como as súas 
atribucións administrativas. 

8.1. Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno 
e localiza en mapas políticos as cidades autónomas e as distintas comunidades 
autónomas que forman España, así como as súas provincias. Identifica os distintos tipos 
de eleccións como unha forma de participar no funcionamento do municipio, da 
comunidade autónoma, da cidade autónoma e de España. 

 

 

9. Valorar a diversidade cultural, 
social, política e lingüística do 
Estado español, respectando as 
diferenzas. 

 

 

9.1. Identifica as tradicións e costumes do seu territorio, as súas características, as súas 
orixes e o seu significado. 

 

 

10. Comprender os principais 
conceptos demográficos e a súa 
relación cos factores xeográficos, 
sociais, económicos ou culturais e 
calculándoos a partir dos datos de 
poboación. 

 

 

10.1. Explica o concepto de densidade de poboación e sabe calculala. Interpreta unha 
pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación. 
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11. Distinguir os principais trazos da 
poboación española e europea, 
explicando a súa evolución e a súa 
distribución demográfica, 
representándoa graficamente. 

 

 

 

 

 

11.1. Describe os principais trazos da poboación española. Explica o proceso da 
evolución da poboación en España e en Europa e describe a incidencia que tiveron nela 
factores como a esperanza de vida ou a natalidade. Describe os factores que condicionan 
a distribución da poboación española e europea. Sitúa nun mapa os maiores núcleos de 
poboación de España e as zonas más densamente poboadas. 

 

 

12. Analizar os movementos 
migratorios da poboación española. 

12.1. Recoñece a importancia das migracións no mundo e no noso contorno. Explica o 
éxodo rural, a emigración a Europa e a chegada de inmigrantes ao noso país. Identifica 
e describe os principais problemas actuais da poboación: superpoboación, 
envellecemento, inmigración, etc. 

 

 

 

 

BLOQUE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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B.1. 
Contidos 
comúns. 

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

 

1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén 
conclusións, reflexiona acerca do proceso seguido e comunícao oralmente e/ou por 
escrito. 

 

 

2. Desenvolver a responsabilidade, a 
capacidade de esforzo e a 
constancia no estudio. 

 

 

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

 

( 

3. Utilizar, de maneira guiada, as 
tecnoloxías da información e a 
comunicación para obter información 
e aprender a expresar contidos. 

 

3.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para elaborar traballos coa 
terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

 

 

 

 

BLOQUE CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B.3. Vivir en 
sociedade. 

 4. Identificar a estrutura e os fins da 
Unión Europea, explicando 
algunhas vantaxes derivadas do 
feito de formar parte da Unión 
Europea 

4.1. Describe que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos e 
económicos. 
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4.2. Localiza nun mapa os países da Unión 
Europea e as súas capitais. 

 

 

 

4.3. Identificar as principais institucións e os seus órganos de goberno na Unión 
Europea. 

4.4. Explica que é o mercado único e a zona euro e recoñece as vantaxes que ten 
para os cidadáns da Unión Europea. 

 

 

5. Comprender os principais 
conceptos demográficos e a súa 
relación cos factores xeográficos, 
sociais, económicos ou culturais e 
calculándoos a partir dos datos de 
poboación. 

5.1. Define demografía, comprende os principais conceptos demográficos e calcúlaos 
a partir dos datos de poboación. 

 

 

5.2. Explica o concepto de densidade de poboación e sabe calculala. 

 

 

5.3. Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da 
poboación. 
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6. Distinguir os principais trazos da 
poboación española e europea, 
explicando a súa evolución e a súa 
distribución demográfica, 
representándoa graficamente. 

6.1. Describe os principais trazos da poboación europea. 

 

 

6.2. Explica o proceso da evolución da poboación en España e en Europa e describe 
a incidencia que tiveron nela factores como a esperanza de vida ou a natalidade 

 

 

6.3. Describe os factores que condicionan a distribución da poboación española e 
europea. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

   
1. Leer y comentar textos propios de la literatura infantil y juvenil, utilizando 

diferentes fuentes de consulta. 

 

1.1. Lee y comenta textos de la literatura infantil y juvenil usando, 
también, páginas web. 

1.2. Conoce y entiende distintos textos de la vida cotidiana. 

 

2. Expresar, de manera correcta y ordenada, pensamientos, emociones y 
opiniones en un diario o al contar una anécdota. 

2.1. Formula y responde a preguntas de forma oral y escrita y 
expresa sentimientos, experiencias y opiniones. 

3.Elaborar un texto regulador de la convivencia en el grupo 3.1.Produce textos informales y con 

 . mayor grado de formalización. 

3.2. Participa en actividades de comunicación en el aula, 

respetando las normas de la interacción oral. 

 

4. Identificar las distintas informaciones que se aportan en cada entrada de un 
diccionario y hacer un uso correcto del diccionario. 

4.1. Maneja el diccionario con soltura y eficacia como una 

herramienta de consulta. 

 

5. Identificar un acto comunicativo y sus elementos. 

 
5.1. Reconoce los elementos de un acto de comunicación. 
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6. Establecer las diferencias entre comunicación verbal y no verbal, y lenguaje y 
lengua 

6.1. Diferencia los conceptos de lenguaje y lengua, e identifica los 
rasgos básicos de la comunicación verbal y de la no verbal. 

7. Conocer la realidad plurilingüe en España y la existencia de una lengua oficial 
y otras cooficiales. 

7.1. Conoce y valora la variedad lingüística de España y reconoce 
sus  distintas  lenguas. 

8. Dividir una palabra en sílabas e identifica su sílaba tónica. 

 

9. Clasificar las palabras según su acentuación. 

 

 

 

10. Realizar dictados correctamente. 

8.1. Divide en sílabas una palabra y las clasifica según la posición 
de la sílaba tónica. 

9.1. Clasifica las palabras en un esquema según la posición de su 
sílaba tónica. 

10.1. Aplica las normas ortográficas en la realización de dictados. 

 

11. Comprender y elaborar adecuadamente textos correspondientes al ámbito 
personal, como un diario o una anécdota, atendiendo al uso correcto de la 
lengua. 

 

11.1. Reconoce la estructura de diferentes textos de la vida 
cotidiana y de las relaciones sociales, como un diario o una 
anécdota, tanto en soporte papel como electrónico y los escribe. 

 

12. Determinar si un texto es literario o no atendiendo a sus características 
principales. 

13.Utilizar procedimientos sencillos para la interpretación y creación de textos 
literarios 

 

12.1. Identifica las características  esenciales de los textos 
literarios frente a los no literarios y sigue unas pautas para 
escribir un texto literario. 

13.1. Comenta textos literarios, centrándose en sus rasgos 
básicos. 

14. Desarrollar diferentes estrategias de aprendizaje. 

15. Utilizar las TIC como instrumento de aprendizaje. 

14.1. Utiliza distintas estrategias de aprendizaje. 

15.1. Utiliza las TIC como instrumento de aprendizaje y 
evaluación. 
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. Criterios de evaluación . Estándares de aprendizaje 

.  .  . 1. Formular preguntas previas a la lectura de un texto expositivo sobre la curiosidad 
científica para comprender el mensaje utilizando estrategias de comprensión 
lectora. 

. 2. Participar de forma activa en actividades de comunicación en el aula respetando 
las normas que rigen la interacción oral. 

. 1.1. Plantea preguntas previas y posteriores a 
la lectura de textos divulgativos, facilitando la 
localización de la información más importante. 

. 2.1. Participa en actividades de comunicación 
en el aula valorando y respetando las normas que 
rigen la interacción oral. 

.  

. 3. Leer diferentes tipos de texto propios de la literatura infantil y juvenil en 
diferentes soportes. 

. 3.1.Lee textos de la literatura infantil y juvenil 
cercanos a sus gustos en diferentes soportes 

. 4. Manejar y conocer el vocabulario del castellano estableciendo adecuadas 
relaciones de significado. 

. 4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos 
entendiendo su significado. 

.  

. 5. Reconocer las diferentes clases de sustantivos. 

.  

.  

. 6. Reflexionar sobre la formación del género y el número en los sustantivos e 
identificarlos correctamente. 

. 5.1. Identifica los sustantivos y los clasifica 
según la realidad que nombren. 

. 6.1. Determina adecuadamente el género y el 
número de diversos sustantivos. 

. 7. Discriminar por qué una palabra lleva o no lleva tilde y acentuar palabras 
correctamente en los escritos. 

. 8. Identificar y corregir los errores de acentuación. 

.  

. 7.1. Aplica las reglas de uso de la tilde, 
evaluándose la corrección en la escritura. 

.  

. 8.1. Usa las normas ortográficas para clasificar 
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.  

.  

.  

. 9. Recopilar y organizar los conocimientos sobre las reglas generales de acentuación 
y realizar esquemas de las mismas. 

.  

. 10. Realizar dictados correctamente. 

palabras según acentuación y razona la regla 
correspondiente. 

.  

. 9.1. Elabora esquemas y mapas conceptuales, 
de forma clara y visual, como instrumentos que 
facilitan la comprensión y el aprendizaje. 

. 10. Aplica las normas ortográficas en la 
realización de dictados. 

.  

. 11. Buscar y elaborar informaciones sencillas sobre temas de interés, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

.  

. 12. Diferenciar adecuadamente las ideas principales y las ideas secundarias de un 
texto. 

.  

.  

. 13. Recopilar y organizar los conocimientos en esquemas. 

.  

. 14. Producir textos narrativos en prosa atendiendo a unas pautas de planificación 
previas. 

.  

. 11.1. Utiliza las TIC para buscar información y elaborar 
sencillas tareas sobre un tema científico de su interés. 

.  

.  

. 12.1. Selecciona y clasifica la información más 
importante y la secundaria de diferentes textos. 

.  

.  

. 13.1. Elabora esquemas correctamente. 

.  

.  

. 14.1. Crea textos narrativos según una planificación 
previa. 

.  

.  .  . 15. Comprender y diferenciar textos literarios en verso y en prosa. 

.  

. 16. Transformar de forma pautada un texto en prosa en un poema. 

.  

. 17. Leer y comentar textos propios de la literatura infantil y juvenil en prosa y en 

. 15.1. Lee y comprende textos de la literatura infantil 
y juvenil, distinguiendo la prosa del verso. 

. 16.1. Convierte un poema en un texto en prosa 
manteniendo su contenido. 

. 17.1. Elabora adecuadamente comentarios de 
textos literarios. 
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verso, utilizando diferentes fuentes de consulta. 

.  

 

. Criterios de evaluación . Estándares de 

. aprendizaje 

. 1. Comprender el mensaje de un texto literario sobre la amistad utilizando 
estrategias de comprensión lectora. 

.  

. 2. Identificar y comprender un texto literario narrativo. 

. 1.1. Formula y responde a preguntas de forma oral y 
escrita y expresa sentimientos, experiencias y opiniones. 

. 1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para buscar información y elaborar sencillas 
tareas sobre una obra literaria. 

. 2.1. Identifica las características fundamentales de los 
textos narrativos. 

. 3.  Comprender y elaborar textos para comunicarse, como una carta personal, 
atendiendo al uso correcto de la lengua. 

.  

. 3.1. Reconoce cómo se organizan diferentes tipos de 
textos de la vida cotidiana y de las relaciones sociales. 

.  

. 4. Localizar palabras polisémicas y el significado concreto con que aparecen en 
enunciados y textos. 

. 4.1. Conoce, reconoce y usa palabras polisémicas 
comprendiendo su significado. 

.  

. 5. Reconocer la clase de un adjetivo, su concordancia de género y número con 
el sustantivo y reflexionar sobre los diferentes grados del adjetivo. 

. 5.1. Conoce y reconoce los adjetivos como categorías 
gramaticales por su función en la lengua: expresar características 
del sustantivo. 

 

 

. Criterios de evaluación . Estándares de aprendizaje 
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. 1. Leer, comprender el mensaje y comentar un texto informativo sobre el 
consumo responsable, utilizando diferentes fuentes de consulta. 

. 1.1. Lee, comprende y comenta textos divulgativos acerca del 
consumo responsable y los procesos de reciclaje empleando, 
también, webs. 

. 2. Elaborar correctamente textos orales ara manifestar una información u 
opinión o para expresar una petición formal. 

. 2.1. Formula y responde a preguntas de forma oral y escrita y 
expresa sentimientos, experiencias y opiniones. 

. 2.2. Participa en actividades de comunicación en el aula, 
respetando  las normas de la interacción oral. 

. 2.3. Produce textos orales y escritos, tanto de carácter informal 

. como de mayor grado de formalización. 

. 3. Buscar y procesar información sobre el consumo responsable y los procesos 
de reciclaje. 

. 4. Componer un cartel publicitario sobre la importancia de reciclar. 

. 3.1. Utiliza las TIC para buscar información sobre temas de interés 
(el consumo responsable, los procesos de reciclaje, etc.) 

. 4.1. Elabora un cartel publicitario sobre la importancia del reciclaje 
para la conservación del medioambiente. 

 

. Criterios de evaluación . Estándares de aprendizaje 

. 1. Leer, comprender el mensaje y comentar un texto descriptivo sobre algún 
lugar, utilizando diferentes fuentes de consulta. 

. 1.1. Lee, comprende y comenta textos descriptivos sobre 
diferentes lugares empleando, también, webs. 

. 2. Comprender y elaborar correctamente textos orales y escritos para 
manifestar una información u opinión o para describir un lugar. 

. 2.1. Formula y responde a preguntas de forma oral y escrita y 
expresa sentimientos, experiencias y opiniones. 

. 2.2. Participa en actividades de comunicación en el aula, 
respetando las normas de la interacción oral. 

. 2.3. Produce textos orales y escritos para expresar su opinión, 
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transmitir una información o describir un lugar. 

 

. Criterios de evaluación . Estándares de aprendizaje 

. 1. Leer, comprender el mensaje y comentar textos literarios sobre la fantasía o 
descripciones de personas, utilizando diferentes fuentes de consulta. 

. 1.1. Lee, comprende y comenta textos sobre la fantasía o 
descripciones de personas empleando diversas fuentes de 
información. 

. 2. Elaborar textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas. 

. 3. Comprender y elaborar correctamente textos escritos para expresar una 
información, manifestar una opinión o un sentimiento propio o ajeno o 
describir personas o personajes de forma real o con imaginación. 

. 2.1. Formula y responde a preguntas de forma oral y escrita y 
expresa sentimientos, experiencias y opiniones. 

. 2.2. Participa en actividades de comunicación en el aula, 
respetando las normas de la interacción oral. 

. 3.1. Produce textos orales y escritos para expresar ideas o 
sentimientos propios o ajenos, transmitir una información o 
describir personas o personajes. 

. 4. Buscar y procesar información sobre distintos aspectos relacionados con el 
mundo de la fantasía. 

. 4.1. Utiliza distintas fuentes para buscar información sobre 
distintos aspectos relacionados con el mundo de la fantasía. 

. 5. Reconocer y emplear palabras derivadas y analizar adecuadamente su 
estructura. 

. 5.1. Identifica palabras derivadas y localizar su raíz. 

. 5.2. Establece la estructura de distintas palabras derivadas. 

. 6. Identificar adverbios y determinar a qué palabra complementan. 

. 7. Clasificar adverbios según su significado. 

. 8. Reconocer las preposiciones. 

. 9.  conjunciones. 

. 6.1. Reconoce diversos adverbios y las palabras a las que 
complementan. 

. 7.1. Clasifica distintos adverbios en función de sus significados. 

. 8.1. Identifica las preposiciones. 

. 9.1. Identifica las conjunciones. 
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. 10. Emplear correctamente la grafía v. 

. 11. Identificar y corregir errores ortográficos en el uso de la grafía v. 

. 12. Realizar dictados correctamente. 

. 10.1. Conoce y utiliza las normas ortográficas sobre el empleo de 
las la grafía v. 

. 11.1. Corrige textos aplicando las normas ortográficas de la 
lengua. 

. 12.1Aplica las normas ortográficas en la realización de dictados. 

. 13. Desarrollar diferentes estrategias de aprendizaje. 

. 14. Recopilar y organizar los conocimientos en esquemas y resúmenes. 

. 15. Utilizar las TIC como instrumento de aprendizaje. 

. 13.1. Utiliza diferentes estrategias de aprendizaje. 

. 14.1. Elabora esquemas y resúmenes. 

. 15.1. Emplea las TIC como herramienta de aprendizaje y 
evaluación. 

. 16. Analizar un poema y clasificar sus versos en arte mayor y menor. 

. 17. Crear, memorizar y recitar poemas con el ritmo, pronunciación y 
entonación adecuados. 

. 16.1. Analiza un poema y clasifica sus versos en arte mayor y 
menor. 

. 17.1. Inventa un poema y lo recita. 

 

. Criterios de evaluación . Estándares de aprendizaje 

. 1. Leer, comprender el mensaje y comentar textos de diferentes tipologías, 
como un anuncio,  sobre el respeto a los animales, utilizando diferentes fuentes 
de consulta. 

. 1.1. Lee, comprende y comenta textos sobre el respeto a los 
animales empleando diversas fuentes de información. 
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. 2. Elaborar correctamente textos orales y escritos, como un anuncio, para 
expresar una información, manifestar una opinión o un sentimiento propio o 
ajeno sobre el respeto a los animales. 

. 2.1. Formula y responde a preguntas de forma oral y escrita y 
expresa sentimientos, experiencias y opiniones. 

. 2.2. Participa en actividades de comunicación en el aula, 
respetando  las normas de la interacción oral. 

. 2.3. Produce textos orales y escritos para transmitir una 
información o expresar ideas o sentimientos propios o ajenos. 

. 3.Comprender y crear anuncios y eslóganes relacionados con el mundo de los 
animales. 

. 3.1.Comprende e inventa eslóganes y anuncios sobre distintos 
aspectos relacionados con el respeto a los animales. 

. 4. Reconocer y utilizar prefijos y sufijos e identificar sus significados en 
palabras derivadas. 

. 4.1. Reconoce prefijos y sufijos en palabras derivadas y sabe cuál 
es el significado que aportan. 

. 4.2.Escribe palabras derivadas con prefijos y sufijos dados 

. 5. Reconocer un verbo y analizar su estructura. 

. 6. Clasificar un verbo en función de su conjugación. 

. 7. Identificar la información gramatical que aportan las desinencias de una 
forma verbal. 

. 5.1 .Identifica un verbo y analiza correctamente su estructura. 

. 6.1. Realiza la clasificación de un verbo según su conjugación. 

. 7.1. Conoce la información gramatical que aportan las 
desinencias de una forma verbal. 

. 8.Emplear correctamente la grafía h. 

. 9.Identificar y corregir errores ortográficos en el uso de la grafía h. 

. 10.Realizar dictados correctamente. 

. 8.1.Conoce y utiliza las normas ortográficas sobre el empleo de 
las la grafía h. 

. 9.1.Corrige  textos aplicando las normas ortográficas de la lengua. 

. 10.1.Aplica las normas ortográficas en la realización de dictados. 

. 11.Desarrollar diferentes estrategias de aprendizaje. 

. 12.Recopilar y organizar los conocimientos en esquemas y mapas 
conceptuales. 

. 13.Utilizar las TIC como instrumento de aprendizaje. 

. 11.1.Utiliza diferentes estrategias de aprendizaje. 

. 12.1.Elabora esquemas y mapas conceptuales de manera 
correcta. 

. 13.1.Emplea las TIC como herramienta de aprendizaje y 
evaluación. 
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. 14.Comprender un poema e identificar los recursos literarios empleados. 

. 15.Crear, memorizar y recitar una fábula con el ritmo, pronunciación y 
entonación adecuados. 

. 14.1.Analiza un poema y reconoce algunos recursos literarios 
(personificación e hipérbole). 

. 15.1.Inventa una fábula y la recita. 

 

. Área: Lingua Galega e Literatura 

. Curso: 5º 

. Criterios de avaliación . Estándares de 
. aprendizaxe 

 . 1. Ler expresivamente textos sinxelos de diversa tipoloxía, con fluidez e entoación adecuadas. 
. 2. Comprender textos sinxelos de diversa tipoloxía adecuados á idade e empregar a lectura 
como fonte de aprendizaxe para ampliar vocabulario e fixar a ortografía. 

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

. 2.1. Entende a mensaxe, de maneira global, 
e identifica as ideas principais e as 
secundarias dos textos lidos a partir da 
lectura dun texto en voz alta. 

.  

.  
. B.2. Comunicación escrita: ler 

.  

. 3. Comprender o sentido global dun texto oral sinxelo, identificando as ideas principais e 
secundarias e inferindo ideas ou valores non explícitos. 
. 4. Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: narrativos,  descritivos, informativos, 
instrutivos e argumentativos. 

. 3.1. Identifica o tema do texto 
3.2. Responde de forma correcta a preguntas 
concernentes á comprensión literal, 
interpretativa e crítica do texto, e infire o 
sentido de elementos non explícitos nos textos 
orais. 

.  
. B.3. Comunicación escrita: escribir 
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. 5. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía segundo a súa finalidade comunicativa con 
coherencia, respectando a súa estrutura, aplicando a norma ortográfica e coidando a 
súapresentación con respecto á limpeza, orde e calidade caligráfica. 

. 5.1. Utiliza a información recollida para levar 
a cabo diversas actividades en situacións de 
aprendizaxe individual ou colectivo. 

5.2. Escribe, en diferentes soportes, textos 
propios do ámbito da vida cotiá: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etc. imitando textos 
modelo. 

.  
. B.4. Coñecemento da lingua 

. 6. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través do dicionario. 

. 7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a lingua. 

. 6.1. Coñece a estrutura do dicionario e úsao 
para buscar o significado de calquera palabra 
(derivados, plurais, formas verbais, 
sinónimos, etc.). 

. 6.2. Selecciona a acepción correcta segundo 
o contexto de entre as varias que lle ofrece o 
dicionario. 

7.1. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, 
homónimos, palabras polisémicas de uso 
frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas 

. 8. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través da utilización de 
terminoloxía lingüística básica. 

. 8.1. Diferencia entre comunicación verbal e 
non verbal. 

8.2. Identifica os elementos da comunicación. 

. 9. Aplicar os coñecementos básicos sobre a  estrutura e o uso da lingua . 9.1. Divide unha palabra en sílabas. 
. 9.2. Utiliza o guión para separar palabras a 

final de liña. 
9.3. Diferencia as palabras segundo o número 
de sílabas. 

.  
. B.5. Educación literaria 

.  
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. 10. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar 

10.1. Le de xeito guiado obras e textos en 
galego de tradición oral, literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas e 
literatura actual. 

. 11. Utilizar as TIC de modo eficiente e responsable para a busca e tratamento da información. . 11.1.  Sabe usar diferentes fontes e soportes 
dixitais para obter información. 

(Competencia dixital 

.  . Criterios de avaliación . Estándares de 
aprendizaxe 

.  .  .  
. B.1. Comunicación oral: falar e escoitar 

. 1.Ler expresivamente textos sinxelos de diversa tipoloxía, con fluidez e entoación 
adecuadas. 
. 2. Utilizar estratexias para mellorar a 
. lectura e compresión de textos de 
. diversa tipoloxía. 

. 1.1.Comprende textos de diversa tipoloxía 
adecuados á súa idade e emprega a lectura 
como fonte de aprendizaxe para ampliar 
vocabulario e fixar a ortografía. 

. 2.1. Comprende a mensaxe global e 
identifica as ideas principais e secundarias dun 
texto oral a partir da súa lectura en voz alta. 

.  
. B.2. Comunicación escrita: ler 

. 3. Comprender e producir textos orais segundo a súa tipoloxía: narrativos, descritivos, 
informativos, instrutivos e argumentativos. 

3.1. Contesta correctamente preguntas sobre a 
comprensión literal, interpretativa e crítica dun 
texto oral sinxelo, e infire o significado de 
elementos non explícitos. 

.  
. B.3. Comunicación escrita: escribir.   
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. 4. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía segundo a súa finalidade comunicativa con 
coherencia, respectando a súa estrutura, aplicando a norma ortográfica e coidando a súa 
presentación con respecto á limpeza, orde e calidade caligráfica. 

4.1. Elabora textos propios da vida cotiá, social 
e académica empregando o rexistro lingüístico 
adecuado, cunha estrutura definida e clara da 
información, con coherencia, cohesionandoos 
enunciados e aplicando a norma lingüística 
canto a ortografía e morfosintaxe. 

.  
. B.4. Coñecemento da lingua 

. 5.  Aplicar os coñecementos básicos sobre o vocabulario (formación e significado das 
palabras e campos semánticos). 

5.1. Recoñece e usa sinónimos e antónimos. 

. 6. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través da utilización de 
terminoloxía lingüística básica. 

. 6.1. Identifica os parágrafos que ten un texto. 

. 6.2. Identifica e clasifica os diferentes tipos 
de enunciado: declarativo, interrogativo, 
exclamativo e imperativo. 

6.3. Recoñece algúns mecanismos de cohesión 
dun texto: conectores, pronomes, 
demostrativos e posesivos. 

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

7.1. Aplica correctamente as normas de 
acentuación xerais e clasifica as palabras dun 
texto segundo a súa acentuación. 

.  
. B.5. Educación literaria 

. 8. Valorar e apreciar o texto literario 

. como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e recurso de gozo e 
enriquecemento persoal de máxima importancia. 

8.1. Identifica e valora as características 
principais dos diferentes xéneros literarios: 
narrativa e poesía. 
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. 9. Utilizar as TIC de modo 

. eficiente e 

. responsable para a busca e tratamento da información. 

9.1. Sabe utilizar diferentes fontes e soportes 
dixitais para obter información. 

.  .  . Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

.  .  .  
. B.1. Comunicación oral: falar e escoitar 

. 1. Comprender textos sinxelos de diversa tipoloxía adecuados á idade e empregar a lectura 
como fonte de aprendizaxe para ampliar vocabulario e fixar a ortografía. 
. 2. Ler en silencio diferentes textos valorando o progreso na velocidade e a comprensión. 

. 1.1.Entende a mensaxe de maneira 
global e identifica as ideas principais e as 
secundarias dos textos lidos a partir da lectura 
dun texto en voz alta. 
. 1.2 Mostra comprensión, con certo 
grao de detalle, de diferentes tipos de textos 
non literarios (expositivos, narrativos, 
descritivos e argumentativos) e de textos da 
vida cotiá. 
2.1 Le en silencio coa velocidade adecuada 
textos de diferente complexidade. 

.  
. B.2. Comunicación escrita: ler 

. 3. Comprender textos orais sinxelos segundo a súa tipoloxía: narrativos, descritivos, 
informativos, instrutivos e argumentativos. 
. 4. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisiónou da internet, en 
especial os debates de actualidade, identificando os aspectos xerais máis relevantes así como as 

. 3.1. Comprende a información xeral 
dun texto oral sinxelo de uso habitual en 
situación cotiás. 
. 3.2. Interpreta o sentido de elementos 
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intencións, valores e opinións explícitos. básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 
. 4.1. Comprende as ideas principais dun 
texto oral sinxelo procedentes da radio,da 
televisión ou de internet, en 
. especial os debates de actualidade, 
. identifica o tema e elabora un resumo. 
. 4.2. Comprende o significado literal e 
inferencial 
. dun texto oral, distinguindo a 
información da opinión. 

.  
. B.3. Comunicación escrita: escribir 

. 5. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, respectando a 
súa estrutura e aplicando as regras ortográficas, coidando a caligrafía, a orde e a presentación. 

. 5.1. Escribe diferentes 

. tipos de textos adecuando 

. a linguaxe ás características 

.  do xénero, seguindo 

. modelos, encamiñados 

. a desenvolver a súa 

. capacidade creativa 
na escritura. 

.  
. B.4. Coñecemento da lingua 

. 6. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua: o vocabulario (formación e 
significado das palabras). 
. 7. Interpretar correctamente a retranca, a ironía e os dobres sentidos, en situacións de 
comunicación nas que estes resulten bastante evidentes. 

. 6.1. Recoñece palabras polisémicas 

. e o significado concreto con que 

. aparecen en enunciados e textos. 

. 7.1. Interpreta en producións orais a          
 retranca, a ironía e os dobres sentidos. 
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. 8. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través da utilización de 
terminoloxía lingüística básica. 

. 8.1.Recoñece os substantivos pola súa 
función na lingua. 
. 8.2.Recoñece as clases dun substantivo 
segundo o elemento que nomea. 
8.3. Reflexiona sobre a formación do xénero e o 
número nos substantivos. 

. 9. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua. . 9.1 Aplica as normas de acentuación 
.  xerais e discrimina por que unha 
.  palabra leva ou non acento gráfico. 
. 9.2 Clasifica palabras en agudas, 
graves e esdrúxulas. 

.  
. B. 5. Educación Literaria 

. 10. Valorar e apreciar o texto literario como vehículo de comunicación,fonte de 
coñecemento e recurso de gozo e enriquecemento persoal de máxima importancia. 

10.1 Identifica e valora as características 
principais dos diferentes xéneros literarios: 
narrativa e poesía. 

. 11. Usar as TIC de modo eficiente e responsable para a busca e tratamento da 
información. 
.  
.  
.  
.  
.  

. 11.1. Sabe utilizar os medios 
informáticos para obter información. 

 
 

.  .  . Criterios de avaliación . Estándares de aprendizaxe 
.  

.  .  .  
. B.1. Comunicación oral: falar e escoitar 
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. Lectura e comprensión de textos literarios: fragmento de Os habitantes dos castros. 

. 1. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura como 
medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta. 

. 1.1. Le en voz alta textos de diversa 
tipoloxía adecuados á súa idade con ritmo, 
fluidez e ton de voz adecuados. 
1.2. Contesta preguntas sobre datos e ideas 
explícitas no texto. 

.  
. B.2. Comunicación escrita: ler 

. Creación de textos orais para contar noticias. 
. 2. Elaborar textos orais sinxelos coherentes e adecuados a diversas situacións de 
intercambio oral empregando vocabulario preciso. 
. 3. Comprender o sentido global dun texto oral sinxelo, identificando as ideas principais e 
secundarias e inferindo o significado das palabras. 

. 2.1. Comprende a información xeral 
dun texto oral sinxelo de uso ha- bitual en 
situacións cotiás. 
3.1. Interpreta o significado de ele- mentos 
básicos do texto necesa- rios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

.  
. B.3. Comunicación escrita: escribir 

. 4. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía segundo a súa finalidade comunicativa con 
coherencia, res- pectando a súa estrutura, aplicando a norma ortográfica e coidando a súa 
presentación con respecto á limpeza, orde e calidade caligráfica. 
. 5. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir e resumir 
emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos 
dos medios de comunicación. 

. 4.1. Crea diferentes tipos de textos 
adaptando a linguaxe ás características de cada 
xénero e seguindo un guión establecido para 
desenvolver a súa capacidade creativa na 
escritura. 
5.1. Redacta textos xornalísticos (noticias, 
crónicas, reportaxes, entrevistas) e (anuncios e 
carteis), imitando modelos publicitarios moi 
sinxelos. 

.  
. B.4. Coñecemento da lingua 

. 6. Aplicar os coñecementos básicos sobre o vocabulario (formación e significado das 
palabras e campos semánticos). 

6.1. Recoñece, diferencia e usa palabras 
homófonas. 
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. 7. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través da utilización de 
terminoloxía lingüística básica. 

. 7.1. Recoñece os adxectivos pola súa 
función na lingua. 
. 7.2. Fai concordar o adxectivo co 
xénero e o número do substantivo que 
acompaña. 
. 7.3. Diferencia os adxectivos variables 
dos invariables. 
7.4. Identifica os distintos graos dun adxectivo. 

. 8. Aplicar os coñecementos básicos 

. sobre a estrutura da lingua. 
. 8.1. Recoñece un ditongo e un hiato en 
palabras dadas. 
8.2. Identifica e corrixe erros ortográficos na 
separación de palabras en sílabas. 

.  .  
. B.5. Educación literaria 

. 9. Valorar e apreciar o texto literario como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento e recurso de gozo e enriquecemento persoal de máxima importancia. 

. 9.1. Recoñece e 

. valora as 
características fundamentais de textos 
literarios narrativos e poéticos. 

.  .  . 10. Utilizar as TIC de modo eficiente e responsable para a busca e tratamento da 
información. 

10.1. Sabe usar diferentes fontes distintas para 
obter información. 

 

 

. Área: Lingua galega e Literatura 

. Curso: 5º 

. Criterios de avaliación . Estándares de 
aprendizaxe 

.  
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.  .  .  
. B.1. Comunicación oral: falar e escoitar 

. 1. Comprender textos sinxelos de diversa tipoloxía adecuados á idade e empregar a 
lectura como fonte de aprendizaxe para ampliar vocabulario e fixar a ortografía. 

. 1.1. Comprende a mensaxe global e 
identifica as ideas principais e secundarias dun 
texto oral a partir da súa lectura en voz alta. 

.  
. B.2. Comunicación escrita: ler 

. 2. Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: narrativos, descritivos, informativos, 
instrutivos e argumentativos. 

. 2.1. Comprende a información xeral 

. dun texto oral sinxelo de uso habitual 
en situacións cotiás. 
2.2. Interpreta o significado de elementos 
básicos do texto necesarios para a 
comprensión global (léxico, locucións). 

.  
. B.3. Comunicación escrita: escribir 

.  

. 3. Crear textos sinxelos de diferente 

. tipoloxía segundo a súa finalidade 

. comunicativa con coherencia, respectando a súa estrutura, aplicando a norma 
ortográfica e coidando a súa presentación con respecto á limpeza, orde e calidade caligráfica. 

. 3.1 Crea diferentes tipos de textos 
adaptando a linguaxe ás características de cada 
xénero e seguindo un guión establecido 
para desenvolver a súa capacidade creativa na 
escritura. 

.  
. B.4. Coñecemento da lingua 

. 4. Comprender, explicar e valorar as relacións semánticas que se establecen entre as 
palabras. 

. 4.1 Recoñece unha palabra simple e 
unha composta. 
. 4.2. Analiza a estrutura dunha palabra 
composta. 
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. 5. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través da utilización de 
terminoloxía lingüística básica. 

. 5.1.Recoñece determinantes pola súa 

. función na lingua. 

. 5.2. Localiza e clasifica artigos e 
demostrativos. 

. 6. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua. . 6.1. Diferencia palabras mediante o 
acento diacrítico. 
. 6.2. Emprega correctamente o acento 
diacrítico en textos propios. 

.  
. B.5. Educación literaria 

.  

. 7. Valorar e apreciar o texto literario 

. como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e recurso de gozo e 
enriquecemento persoal de máxima importancia. 
. 8. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da literatura popular 
galega e da literatura galega en xeral. 

. 7.1 Comprende poemas e identifica as 
estrofas que o compoñen. 
. 7.2. Analiza a rima dun poema. 
. 8.1. Escoita, memoriza e reproduce 
textos 
. procedentes da literatura popular 
. oral galega (refráns, adiviñas, 
. lendas, contos, poemas, conxuros, 
. ditos,cantigas) e da literatura galega 
. en xeral. 

. 9. Utilizar as TIC de modo eficiente e 

. responsable para a busca e tratamento da información. 
. 9.1. Sabe utilizar os medios 
informáticos para obter información. 

.  .  . Criterios de avaliación . Estándares de aprendizaxe 

.  .  .  
. B.1. Comunicación oral: falar e escoitar 
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. 1. Ler en voz alta textos sinxelos de diversa tipoloxía: descritivos, argumentativos, 
expositivos, instrutivos, literarios. 

. 1.1. Comprende distintos tipos de 
textos adaptados á idade e utilizando a lectura 
como medio para ampliar o vocabulario e fixar 
a ortografía correcta. 

. 1.2.Concéntrase en entender e 
interpretar o significado dos textos 
lidos. 

.  

.  

.  
. B.2. Comunicación escrita: ler 

. 2. Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: narrativos, descritivos, informativos, 
instrutivos e argumentativos. 

. 2.1. Comprende a información xeral en 
textos orais de uso habitual. 

. 2.2. Produce e presenta textos orais 
adecuados a diferentes situacións de 
comunicación dirixidas ou 
espontáneas, utilizando a linguaxe oral 
como unha forma de comunicación e 
expresión persoal. 

.  

.  

.  
. B.3. Comunicación escrita: escribir 

. 3. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía segundo a súa finalidade comunicativa con 
coherencia, respectando a súa estrutura, aplicando a norma ortográfica 
. e coidando a súa presentación 
. con respecto á limpeza, orde e calidade caligráfica. 

. 3.1 Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando a linguaxe ás características do 
xénero, seguindo modelos, encamiñados a 
desenvolver a súa capacidade creativa na 
escritura. 
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.  
. B.4. Coñecemento da lingua 

.  

. 4. Ampliar o vocabulario para lograr unha expresión precisa. . 4.1. Recoñece palabras derivadas e 
identifica a súa palabra primitiva. 
. 4.2. Analiza a estrutura dunha palabra 
derivada. 

. 5. Aplicar os coñecementos básicos 

. sobre a estrutura da lingua. 
. 5.1. Recoñece os determinantes 
posesivos, numerais e indefinidos e diferencia 
os seus tipos segundo a súa función na lingua. 

. 5.2. Analiza os determinantes seguindo 
unhas pautas dadas. 

.  

.  

. 6. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través de terminoloxía 
lingüística básica. 

. 6.1.Identifica os usos máis frecuentes 
dos signos ortográficos como o punto, a coma, 
o punto e coma e os dous puntos. 

. 6.2. Emprega correctamente o punto, a 
coma, o punto e coma e os dous 
puntos. 

.  

.  

.  
. B.5. Educación literaria 

. 7. Valorar e apreciar o texto literario 

. como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e recurso de gozo e 
enriquecemento persoal de máxima importancia. 

. 7.1. Analiza un poema e conta 
correctamente o número de sílabas de cada 
verso. 
. 7.2. Aplica as regras xerais para realizar 
o cómputo silábico dun verso. 

. 7.3. Identifica unha sinalefa nun verso. 
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.  

.  

. 8. Utilizar as TIC de modo eficiente e 

. responsable para a busca e tratamento da información. 
. 8.1. Sabe utilizar diferentes fontes e 

soportes dixitais para obter 
información. 

.  

.  

.  .  . Criterios de avaliación . Estándares de aprendizaxe 

.  .  .  
. B.1. Comunicación oral: falar e escoitar 

. 1. Ler expresivamente textos sinxelos de diversa tipoloxía, con fluidez e entoación 
adecuadas. 
. 2. Comprender textos sinxelos de diversa tipoloxía adecuados á idade e empregar a 
lectura como fonte de aprendizaxe para ampliar vocabulario e fixar a ortografía. 

. 1.1. Le en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados á súa idade con ritmo, 
fluidez e ton de voz  adecuados. 
. 2.1. Comprende a mensaxe global e 

. identifica as ideas principais e 
secundarias dun texto oral a partir da 
súa lectura en voz alta. 

.  

.  

.  
. B.2. Comunicación escrita: ler 

.  

. 3. Comprender e producir textos orais segundo a súa tipoloxía: narrativos, descritivos, 
informativos, instrutivos e argumentativos. 
.  

. 3.1. Contesta correctamente preguntas 
sobre a comprensión literal, 
interpretativa e crítica dun texto oral 
sinxelo, e infire o significado de 
elementos non explícitos. 

.  

.  
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.  
. B.3. Comunicación escrita: escribir 

. 4. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía segundo a súa finalidade comunicativa con 
coherencia, respectando a súa estrutura, aplicando a norma ortográfica 
. e coidando a súa presentación 
. con respecto á limpeza, orde  e calidade caligráfica. 
. 5. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir e resumir 
emocións e informacións relacionadas 
. con situacións cotiás e aqueles 
. que sexan característicos dos medios de comunicación. 
. 6. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

. 4.1 Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando a linguaxe ás características do 
xénero, seguindo modelos encamiñados a 
desenvolver a súa capacidade creativa na 
escritura. 
. 5.1. Redacta textos xornalísticos 
(noticias, crónicas, reportaxes, entrevistas) e 
(anuncios e carteis), imitando modelos 
publicitarios moi sinxelos. 
. 6.1. Usa unha linguaxe non sexista. 

. 6.2. Usa unha linguaxe respectuosa 
coas diferenzas. 

.  

.  

.  
. B.4. Coñecemento da lingua 

. 7. Aplicar os coñecementos básicos sobre o vocabulario (formación e significado das 
palabras e campos semánticos). 

. 7.1. Recoñece palabras derivadas que 
forman unha familia e identifica a súa palabra 
primitiva. 

. 7.2. Elabora familias de palabras a 
partir dunha palabra. 

.  

.  

. 8. Desenvolver as destrezas e 

. competencias lingüísticas a través 

. da utilización de terminoloxía lingüística básica. 

. 8.1. Recoñece as formas dos pronomes 
persoais. 
. 8.2. Identifica a que persoa e número 
se refiren os distintos pronomes persoais 
tónicos e átonos. 
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. 9. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

. 9.1. Coñece as regras de uso das letras 
b e v, aplicándoas en palabras dadas. 

.  
. B.5. Educación literaria 

. 10. Valorar e apreciar o texto literario 

. como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e recurso de gozo e 
enriquecemento persoal de máxima importancia. 

. 10.1 Identifica e valora as 
características principais dos diferentes 
xéneros literarios: narrativa e poesía. 

.  

.  

. 11. Utilizar as TIC de modo eficiente e responsable para a busca e o tratamento da 
información. 

. 11.1. Sabe utilizar os medios 
informáticos para obter información. 

.  .  . Criterios de avaliación . Estándares de aprendizaxe 

.  .  .  
. B.1. Comunicación oral: falar e escoitar 

. 1. Ler expresivamente textos sinxelos de diversa tipoloxía, con fluidez e entoación 
adecuadas. 

. 1.1. Comprende a mensaxe global e 

. identifica as ideas principais e 
secundarias dun texto oral a partir da súa 
lectura en voz alta. 
. 1.2.Amosa comprensión, con certo 
. grao de detalle, de textos literarios 

. e de textos pertencentes a situacións 
cotiás. 

.  

.  

.  
. B.2. Comunicación escrita: ler 
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. 2. Comprender e producir textos orais segundo a súa tipoloxía: narrativos, descritivos, 
informativos, instrutivos e argumentativos, etc. 

. 2.1. Contesta correctamente preguntas 
sobre a comprensión literal, 
interpretativa e crítica dun texto oral 
sinxelo, e infire o significado de 
elementos non explícitos. 

.  

.  

.  
. B.3. Comunicación escrita: escribir 

. 3. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, respectando 
a súa estrutura e aplicando as regras ortográficas, coidando a caligrafía, a orde e a presentación. 

. 3.1.Crear textos sinxelos de diferente 
tipoloxía segundo a súa finalidade 
comunicativa con coherencia, 
respectando a súa estrutura, aplicando 
a norma ortográfica e coidando a súa 
presentación con respecto á limpeza, 
orde e calidade caligráfica. 

.  

.  

.  
. B.4. Coñecemento da lingua 

.  

. 4. Aplicar os coñecementos básicos sobre o vocabulario (formación e significado das 
palabras e campos semánticos). 

. 4.1. Recoñece prefixos e sufixos en 
palabras derivadas. 

. 4.2. Escribe palabras derivadas con 
prefixos e sufixos dados. 

.  

.  

. 5. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través da utilización de 
terminoloxía lingüística básica. 

. 5.1. Recoñece adverbios segundo a súa 
función na lingua e determina a que palabra 
complementan. 
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. 5.2. Clasifica adverbios segundo o seu 
significado. 
. 5.3. Recoñece as preposicións segundo 
a súa función na língua. 
. 5.4. Identifica conxuncións e utilízaas 
de forma adecuada. 

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

. 6.1. Coñece as regras de uso da letra h 
e aplícaas en palabras dadas. 

.  
. B.5. Educación literaria 

. 7. Valorar e apreciar o texto literario 

. como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e recurso de gozo e 
enriquecemento persoal de máxima importancia. 

. 7.1. Comprende unha fábula e 
identifica os recursos literarios empregados. 

. 8. Utilizar as TIC de modo eficiente e responsable para a busca e o tratamento da 
información. 

. 8.1. Sabe utilizar os medios 
informáticos para obter información 

.  

.  
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ÁREA DE MATEMÁTICAS  

. Criterios de avaliación . Estándares de aprendizaxe 

  Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, 
distintos tipos de números (romanos, naturais, fraccións e 
decimais ata as milésimas). 

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

  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. 

 

 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. 

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



46 

 

 Realiza operacións con números decimais. 

 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. 

 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. 
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 Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa, números 
menores de un millón, atendendo o valor de posición das súas cifras. 

.  

 Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, 
utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

 

 

 Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos. 
 

 Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con 
medidas angulares. 

 Identifica o ángulo como medida dun xiro ou abertura. 

 Mide ángulos usando instrumentos convencionais. 
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 Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao 
seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas. 

 Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios...), creando conxecturas, construíndo, argumentando… e tomando 
decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización. 

 

. BLOQUE 2 .     MEDIDA 

. Criterios de avaliación . Estándares de aprendizaxe 
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 Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada caso, estimando a 
medida de magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e tempo facendo previsións 
razoables. 

. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; elixindo a 

unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e expresar 

unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a 

estratexia utilizada. 

.  
  Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades 
convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis 
axeitada para a expresión dunha medida. 
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 Operar con diferentes 

. medidas. 

 Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e 
superficie en forma simple dando o resultado na unidade 
determinada de antemán. 

.  

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

 Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 
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 Compara superficies de figuras planas por superposición, 
descomposición e medición. 
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.  Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de multiplicar. 

 Calcula os primeiros múltiplos dun número dado. 

 Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100. 

 Calcula o mcm e o mcd. 

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

 Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

 Estima e redondea o resultado de un cálculo valorando a resposta. 
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 Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a 

 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, 

 

.  

. BLOQUE  3: XEOMETRÍA 

. Criterios de avaliación 

. Estándares de aprendizaxe 

 

   Comprender o método de calcular a 
área dun paralelogramo, triángulo, 
trapecio e rombo. Calcular a área de 
figuras planas. 

 Calcula a área e o perímetro de: 
rectángulo, cadrado e triángulo. 

.  
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. Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a 

realización de cálculos sobre planos e espazos reais e para 

interpretar situacións da vida diaria. 

 Clasificación de cuadriláteros 
atendendo ao paralelismo dos seus lados. 
Clasificación dos paralelepípedos. 

 Utilizar as propiedades das figuras 
planas para resolver problemas. 

. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e 

círculo: centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector 

circular. 

 

. BLOQUE 4 :     ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

. Criterios de avaliación . Estándares de aprendizaxe . Competencias clave 
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 Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos 
relativos ao contorno inmediato. 

Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as medidas de 

centralización: a media aritmética, a moda e o rango. 

Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, 

poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi 

próximas. 

 Facer estimacións baseadas na experiencia sobre o resultado (posible, imposible, 
seguro, máis ou menos probable) de situacións sinxelas nas que interveña o azar e 
comprobar o dito resultado. 

Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se 

presentan mediante gráficas estatísticas. 
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.  

 Identificar e resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel, establecer 
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos axeitados reflexionando sobre o proceso aplicado para 
a resolución de problemas. 

.  

. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos 

propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as 

consecuencias destas e a conveniencia da súa utilización. 
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.  

 Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas 
revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e 

interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras 

formas de resolvelo. 

 

ÁREA DE PLÁSTICA 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN VISUAL 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 

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

seguindo patróns aprendidos. 

 

. Recoñece as imaxes fixas e en movemento e clasifícaas 
 

. Debuxa aspectos da vida cotiá. 
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. Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas, formas e colores; comprobando as 

posibilidades que achegan para a creación artística. 

 

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

 

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

 

. Criterios de avaliación . Estándares de aprendizaxe 

.  

. . Aproximarse á lectura, 

. análise e interpretación da arte e as imaxes fixas e en movemento nos seus contextos 

culturais e históricos, comprendendo, de maneira crítica, o significado e función social, sendo 

capaz de elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos. 

.  

 . Coñece a evolución da fotografía desde o branco/negro á cor, do formato 
papel ao dixital, e valora as posibilidades que proporciona a tecnoloxía. 

.  

  Realiza fotografías utilizando medios tecnolóxicos, analizando, a posteriori, 
se o encadre é o máis axeitado para o propósito inicial. 
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.  

 . Recoñece os diferentes temas da fotografía. 

.  

.                            BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

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

comunicación (carteis, guías, folletos etc.) 

 . Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, 
utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades. 

 . Busca un cartel e confecciona o seu propio anuncio. 

 

. Criterios de avaliación . Estándares de aprendizaxe 

. . Realizar planos, mapas e carteis, individualmente e en grupo; manexando as ferramentas 

básicas do debuxo xeométrico. 

 . Confecciona planos, e mapas simples coa axuda das ferramentas básicas, 
individualmente e en grupo. 

 EPB2.2.2. Utiliza e manexa os elementos que estruturan o espazo gráfico 
(cuadrícula). 
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. . Participa nas actividades propostas e 

amosa interese por elas, colaborando sempre 

que se trate dun traballo en grupo 

  

. .  

. . Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes materiais. 

 . Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións 
volumétricas. 

 . Experimenta coa superposición de planos para crear volume. 

 . Utiliza a liña horizontal como elemento expresivo para proporcionar 
sensación de profundidade. 

.  

 . Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na composición. 

 

. Criterios de avaliación . Estándares de aprendizaxe 

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

 . Constrúe obxectos tridimensionais. 
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.  

.  

. . Representa, de forma persoal, ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que 

configuran a linguaxe visual. 

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

 . Organiza os espazos das súas producións bidimensionais, utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción. 

 . Analiza e compara as texturas naturais e artificiais, así como as texturas 
visuais e táctiles, sendo capaz de realizar traballos artísticos utilizando estes 
coñecementos. 

 . Distingue o tema ou xénero de obras plásticas. 

 . Realiza imaxes humanas, animais e casas, partindo dun bosquexo. 
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ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA 

 
 

 
        Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 

  Comprender  a creación como obra de Deus. 

Toda a creación é boa  porque Deus a fixo. O 

relato bíblico proclama a creación do Universo 

enteiro por Deus, “o ceo e a terra”. 

 

 Recoñecer que o Deus que se manifesta na 

Escritura é un Deus Creador. Chamando ás 

cousas á existencia fai triunfar o amor. Coloca o 

amor na orixe mesmo do ser.  

 
 

 Recoñecer e valorar a novidade que supón a 

forma de comunicación divina e a gratuidade da 

súa linguaxe baseada no amor que se expresa 

na persoa de Cristo na Biblia. 

 

 Valorar  o amor de Deus que se manifesta en 

aceptar o risco de crear seres que lle esquezan e 

 

 Valora algúns signos e símbolos representativos do 

fenómeno relixioso na antigüidade. 

 

 

 

 

 Comprende as principais respostas ás preguntas 

sobre o mal, a dor e a morte, fundamentadas na 

acción Salvadora de Xesucristo. 

 

 

 

 Sabe que Deus é creador e o fai por amor. 

 

 Sabe valorar  as achegas no ser humano o feito de 

ser creado e amado por Deus como fillo. 

 

 

 Sabe sintetizar os puntos esenciais sobre a salvación 
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néguenlle. 

 

 Apreciar a acción salvadora de Xesucristo. Foi o 

que en verdade cambiou o rumbo da escravitude 

do mal e do pecado.  

 
 

 

 Descubrir en Xesucristo Salvador un modelo 

radicalmente novo de vida que leva unha 

conversión persoal.  

 

 Valorar a fe, o amor e a esperanza da Virxe 

María. 

 

 

 Coñecer o contido dos sacramentos afondando 

neles como celebracións  festivas e comunitarias 

da comunidade cristiá. 

 

 

 Coñecer o sentido que Cristo lle dá  á autoridade 

da Igrexa, que se exerce como servizo. 

do home realizada por Xesucristo. 

 

 Sitúa e valora  a presenza da Virxe María nos 

momentos culminantes da vida de Cristo, 

recoñecendo que ocupa un lugar especial na 

salvación. 

 

 

 

 Comprende o servizo eclesial que os apóstolos e os 

seus sucesores prestan ao pobo de Deus. 

 

 

 

 Sabe situar en textos evanxélicos a orixe da Igrexa e 

a súa finalidade de salvación. 

 

 

 Razoa como Deus se nos dá a través dos 

sacramentos. 
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 Orientar o sentido último da vida como plenitude 

do encontro con Deus. O cristián espera  a 

segunda Chegada de Xesús, ao fin dos tempos 

como Xuíz e Señor de todos os homes. 

 

 Valora a misión dos membros da Igrexa, a súa fe e a 

súa entrega como continuidade da misión de 

Xesucristo. 

 

 

 Identifica e valora algunhas institucións da Igrexa 

dedicadas á axuda aos demais 

 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

ESTÁNDARES, CRITERIOS E COMPETENCIAS ESENCIAIS: 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a 

recuperación e as medidas de seguridade na realización da práctica da 

actividade física. 

 

 EFB5.3.1 Explica e recoñece as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, así como as 

accións preventivas e os primeiros auxilios. 

 B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e 

os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un mesmo. 

 B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas 

posibilidades e a súa relación coa saúde. 

 

 EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades físicas. 

 EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na práctica da 

actividade física, recoñecendo a súa importancia para saúde. 

 EFB5.3.1. Explica e recoñece as lesións e enfermidades deportivas máis comúns, así como as 

accións preventivas e os primeiros auxilios. 
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 B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de 

forma eficaz. 

 EFB3.1.1. Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais 

e mantendo o equilibrio postural. 

 EFB3.1.2. Adapta a habilidade motriz básica de salto a diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, axustando a súa realización aos parámetros 

espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural. 

 EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento, 

recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de contornos e de actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas interiorizando e aplicando os xestos cos segmentos dominantes e iniciando 

a práctica cos non dominantes. 

 B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 

estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 
 EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos utilizando os recursos 

expresivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos. 

 

 B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das 

demais, mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz 

entre os nenos e nenas da clase. 

 EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan as 

aprendizaxes de novas habilidades. 

 

 B6.2. Coñecer, valorar e poñer en práctica a diversidade de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas, en especial as de Galicia. 
 EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo composicións grupais en interacción cos compañeiros e 

compañeiras utilizando os recursos expresivos do corpo e partindo de estímulos musicais, 

plásticos ou verbais. 

 B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese na 

etapa, e compartila, utilizando fontes de información determinadas e 

facendo uso das tecnoloxías da información e a comunicación como 

recurso de apoio á área. 
 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se lle solicita. 
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ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA- INGLÉS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante 

en textos orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas 

cun léxico de uso moi frecuente e conectados cos propios 

intereses e coas propias experiencias do alumnado, articulados 

con claridade e transmitidos de viva voz ou por soportes 

multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral e a información mais 

importante do texto. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos nos diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa. 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a 

información máis importante de textos orais, con 

estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá 

adecuados á súa idade, procedentes de medios 

audiovisuais ou da Internet.  

PLEB1.2. Comprende os puntos principais e 

recoñece palabras e expresións coñecidas en 

textos orais (xogos de ordenador, peticións, 

instrucións) sobre temas do seu interese, 

expresados con claridade e que conten con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en 

interaccións orais nas que participa que traten 

sobre temas familiares procedentes de diferentes 

medios de comunicación e da Internet. 

PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara 

a cara, sen interromper. 
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PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da mellora da súa 

pronuncia, entoación e acentuación. 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de 

comunicación sobre temas dos seu interese, sobre persoas da 

súa contorna inmediata, usando expresións e frases feitas de uso 

frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores 

básicos (and/or/then/but). 

B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións 

funcionais de comunicación que requiran un intercambio directo 

de información en áreas de necesidade inmediata ou temas do 

seu interese cunha pronuncia axeitada e empregando as 

convencións propias do proceso comunicativo. 

B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións 

reais ou simuladas de comunicación, previamente 

preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu 

interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, 

cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 

información en interaccións cotiás habituais. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e 

breves (p.e. cancións, conversas telefónicas, 

dramatizacións) utilizando distintos soportes 

multimedia. 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun texto 

escoitado e fai un resumo breve sobre o mesmo. 

PLEB2.6. Manifesta interese e respecto polas 

opinións do seus compañeiros/as. 
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PLEB2.7. Recoñece a diversidade lingüística da 

súa contorna como elemento enriquecedor. 

PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamente e 

progresivamente aspectos fonéticos básicos, do 

ritmo, da acentuación e da entoación da lingua  

estranxeira para a produción de textos orais 

comprensibles.  

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e cun léxico cotián de interese para o 

alumnado e que conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións e interrogacións. 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), 
así como os símbolos frecuentes. 

PLEB3.1. Comprende información básica escrita en 

notas, tendas e medios de transporte, relacionadas 

cos temas traballados previamente de forma oral. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto 

escrito sinxelo, con apoio visual, procedente dos 

medios de comunicación adaptados á súa 

competencia lingüística e acorde coa súa idade.  

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas 

para a comprensión lectora.  

PLB3.5. Selecciona contos, narracións ou outro 

material escrito da biblioteca da aula para a súa 

lectura autónoma, acordes á súa idade e intereses 

e respectando as súas normas de funcionamento. 

 



69 

 

PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas a partir de 

elementos icónicos e títulos que o acompañan e 

compróbaas.  

PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación.  

PLEB3.8. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 

PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, 

ortografía básica, puntuación e presentación dos 

textos escritos. 

 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións 

ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si 

mesmo, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa 

vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a produción de textos escritos. 

B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, realizar sinxelas 

presentacións e transmitir información. 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con 

temas da súa vida cotiá, experiencias e actividades 

na aula, traballados previamente de forma oral. 

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir de 

modelos, respectando a estrutura gramatical 

coñecida e as normas ortográficas básicas. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con 

coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura propios de 

situacións de relación interpersoal (invitacións, 

notas, avisos). 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado das TIC 

para producir textos e presentacións e transmitir 

información escrita.  

PLEB4.6. Produce mensaxes escritas breves: notas 

e avisos, instrucións ou normas, cartas, 

felicitacións, carteis, folletos, cómics o descricións 

de lugares, gustos ou afeccións) 

PLEB4.7. Produce textos escritos significativos,en 

soporte papel ou dixital, de forma individual ou en 

parella seguindo o modelo traballado (elaboración 

dunha enquisa, SMS, correspondencia persoal 

simple en soporte papel ou dixital falando de si 

mesmo/a e da súa contorna inmediata …). 
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PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e doutros 

materiais de consulta para a elaboración de textos. 

PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía 

clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas 

etc. 

PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira escrita de 

forma correcta en situacións variadas atendendo á 

súa corrección ortográfica básica. 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos 

e significativos e aplicar progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá 

dos países onde se fala a lingua estranxeira 

(horarios, comidas, festividades…) e compáraos 

cos propios, amosando unha actitude de apertura 

cara ao diferente. 
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B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así 

como respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en 

grupo. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 

situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

B5.4. Obter e dar información persoal máis detallada, apariencia 

física, afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. 

B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e 

negativa, 1ª e 3ª persoa… 

B5.6. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de 

lecer… 

B5.7. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou 

obxectos. 

B5.8. Describirse fisicamente, achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou a outra persoa. 

B5.9. Expresa e comprende indicacións e ordes.  

B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.  

B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. 

e. enlazar frases sinxelas con conectores (and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio 

memorizado. 

B5.14. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións 

comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

 

PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua 

estranxeira e a súa cultura. 

PLEB5.2. Participa en actividades de aprendizaxe 

individuais e colectivas, respecta as ideas dos e 

das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito 

comprensible en actividades de aprendizaxe en 

distintos contextos. 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de 

presente e pasado simple, a afirmación e a 

negación… 

B5.6. Expresa, identifica e distingue actividades 

variadas de rutina, lecer… 

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o 

que hai nela, compara dúas ilustracións e identifica 

as diferenzas, entre outras. 
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B5.15. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias. 

B5.16. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que 

coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada a través de producións audiovisuais ou 

multimedia e de manifestacións artísticas (horarios, hábitos, 

festividades…).  

B5.17. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias e 

da súa contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, evitando 

os estereotipos. 

PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto 

físico, gustos, afeccións… de si mesmo/a e doutra 

persoa. 

PLEB5.9. Expresa e distingue as indicacións para 

chegar a un lugar, así como as instrucións dentro e 

fóra da aula.   

PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi 

simples, así como as que achegan información.  

PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos 

das oracións, mantén a concordancia de número e 

persoa, e usa correctamente os nexos básicos. 

PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas 

para desenvolverse nas interaccións dentro e fóra 

da aula. 

PLEB5.13. Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario necesario para participar nas 

interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos 

próximos á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente. 

PLEB5.14. Compara aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que coñece para mellorar na 

súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada a través de producións audiovisuais ou 

multimedia e de manifestacións artísticas. 
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PLEB5.15. Establece similitudes e diferenzas das 

linguas que hai na aula ou na súa contorna máis 

próxima. 

PLEB5.16. Valorar as linguas como instrumento de 

comunicación, para aprender e acercarse a outras 

culturas. 

 

 

 

ÁREA DE MÚSICA 

 
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 B1.1. Escoitar obras de características ou estilos e 

compositores e compositoras diferentes, recoñecer as 

diferenzas e/ou as relacións existentes, e facer unha 

valoración posterior. 

 EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

 EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras. 

 EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

 B1.2. Identificar e describir as características de elementos 

musicais e calidades dos sons do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais. 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical traballados. 

 B1.5. Coñecer e identificar as principais familias dos 

instrumentos, e identificar as principais características de 

instrumentos doutras culturas. 

 EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

 EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son (aerófonos, cordófonos, membranófonos, 

idiófonos e electrófonos). 

 B1.6. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha 

peza musical. 

 EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

 EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa estrutura. 

 EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 B2.1 Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, 

cancións e pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, 

mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical, valorar o traballo feito, avaliar o resultado e 

propor accións de mellora. 

 EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras.  

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos. 

 EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

 EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar  
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de elementos 

dados previamente, coñecidos ou manexados. 

 EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

 EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia cultura. 

 B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

 EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para crear acompañamentos. 

 

 EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 

 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 B3.1. Empregar as posibilidades expresivas do propio 

corpo en coordinación coas demais persoas, para realizar 

representacións musicais colectivas de xeito lúdico. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma de 

interacción social. 

 EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma 

sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da 

cultura galega e doutras culturas. 
 EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 

 EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e 

cultural. 

 EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   

 B3.3. Improvisar en grupo danzas e movementos rítmicos 

sobre temas fixados con anterioridade ou con sons 

extraídos do contexto, expresando sentimentos e 

sensacións, e explicar con claridade as decisións tomadas 

ao longo do proceso de creación, as dificultades atopadas 

e as solucións adoptadas.  

 EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 

 EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas. 

 EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resultado. 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

 Avaliación 

Procedementos:  

-Observación diaria sistemática: Permiten tomar nota dos  

avances e  dificultades, e actuar en consecuencia. Nos dous  

primeiros trimestres foi de forma presencial, no terceiro 

basearase nas titorizacións telefónicas, remisión de tarefas, 
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dúbidas, propostas, …por parte do alumnado a  través dos 

medios informáticos establecidos. 

-Análise de produccións do alumnado: Este procedemento 

permitirá comprobar o traballo do alumno nos distintos 

planos, por exemplo o diario a través do caderno de clase ou 

das  actividades específicas de cada unidade didáctica. No 

terceiro trimestre analizaranse as producción remitidas e os 

contactos mantidos que servirán de guía para a elaboración 

do informe individual. 

-Intercambios orais  co alumnado, no terceiro trimestre 

manteranse estes intercambios nas titorizacións telefónicas. 

 

 Instrumentos: 
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         Realización de probas orais e escritas ao finalizar cada 

unidade e durante os  trimestres 1º e 2º. 

  - Rúbricas de avaliación 

  - Valoración do caderno do alumno/a  (Activity Book e 

libreta) nos trimestres 1º e 2º do alumno/a nos trimestres 

1º e 2º 

  - Rexistro e valoración  de actividades da clase nos 

trimestres 1º e 2º 

  - Rexistro e valoración  da entrega de tarefas 

propostas nos trimestres 1º, 2º e 3º 

  - Rexistro de participación na aula nos trimestres 1º e 

2º 
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  - Seguimento do blog de aula e  titorías telefónicas no 

3º trimestre 

 Cualificación final 

 Calcularase a cualificación media dos trimestres 1º e 2º e 

sumarase de forma positiva, beneficiando en todo caso ao 

alumnado o traballo realizado no 3º trimestre. 

 O alumnado poderá ter unha cualificación final positiva nas  

áreas non superadas nos primeiros trimestres mediante o 

traballo proposto de reforzo e recuperación do terceiro 

trimestre, e que sirva para acreditar a consecución dos 

estándares de aprendizaxe esenciais. 

 Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 NON PROCEDE 
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 Alumnado de 

materia pendente 

 Criterios de avaliación: 

 Dentro da avaliación continua, establecemos os mesmos 

criterios de avaliación que para as materias do curso 

actual. 

 

 Criterios de cualificación: 

 Quedarán superadas as materias pendentes de cursos 

pasados ao superar a mesma materia no curso actual. 

 

 Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 Os mesmos que na avaliación ordinaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

 Actividades 

-FANSE PROPOSTAS DE ACTIVIDADES, SEGUINDO AS PAUTAS DO 

QUE SE TRABALLABA DE XEITO PRESENCIAL. E TENDO EN CONTA 

O CARÁCTER GLOBALIZADO E INTERDISCIPLINAR OPORTUNO.  

- PROPÓÑENSE ACTIVIDADES DE REPASO DOS DOUS PRIMEIROS 

TRIMESTRES, FOMENTANDO HÁBITOS DE TRABALLO, 

TENTANDO MANTER O RITMO E MELLORA DA AUTONOMÍA. 

*ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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ADEMAIS DO MENCIONADO DE XEITO XERAL: 

- CREOUSE UNHA PESTANA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE Á 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO BLOG DE CADA CURSO. NELA 

FIGURAN AS PROPOSTAS DIDÁCTICAS PARA O ALUMNADO 

QUE NECESITA  MAIOR ATENCIÓN.  

- FANSE PROPOSTAS DIDÁCTICAS DE CONTINUIDADE NO BLOG, 

NOS ÁMBITOS DE AUDICIÓN E LINGUAXE E PEDAGOXÍA 

TERAPÉUTICA, DENTRO DO MARCO DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN. 

 

 Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

- CONTÁCTASE COAS FAMILIAS PARA FACER SEGUIMENTO 

POLOS MEDIOS ESTABLECIDOS, ABALARMÓBIL, WEB DO 

CENTRO, TELÉFONOS DO CENTRO, CORREO ELECTRÓNICO, 

TELÉFONOS PARTICULARES DOS/AS TITORES/AS. 
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sen 

conectividade) 

- DESDE O CENTRO PÓÑEMONOS EN CONTACTO COAS FAMILIAS 

PARA COMPROBAR O SITEMA DE SEGUIMENTO QUE USAN, 

OFRÉCESE AXUDA PARA ACCEDER Á INFORMACIÓN PUBLICADA, 

INSTALACIÓN DE APLICACIÓNS NECESARIAS, FORMAS DE 

CONTACTO COS MESTRES.  

- DESDE O INICIO PROPONSE O USO DO BLOG DO CENTRO 

COMO MEDIO DE CONSULTA E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

TANTO GLOBAIS COMO DE AULA.  

- CADA AULA TERÁ O SEU PROPIO APARTADO  E NEL DE XEITO 

RUTINARIO OS MESTRES E MESTRAS IRAN POÑENDO AS 

INDICACIÓNS, PROPOSTAS E ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN 

DESDE A CASA. 

- CADA ESPECIALIDE TAMÉN TEN O SEUESPAZO PROPIO NO 

BLOG NO QUE OFERTA ACTIVIDADES AO ALUMNADO. 
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- PROPÓÑENSE AS ACTIVIDADES E FACILITANSE MEDIOS DE 

RECEPCIÓN DE IMAXES E DOCUMENTOS PARA A SÚA 

CORRECCIÓN.  

- PARA O ALUMNADO SEN CONEXIÓN OFERTOUSE A 

POSIBILIDADE DE ENTREGAR MATERIAL IMPRESO.  

 

 Materiais e 

recursos 

- COMUNICACION ESCRITA ENVIADA POLO ALUMNADO O 

12/03/20. DAS POSIBLES FERRAMENTAS DE COMUNICACIÓN. 

 

- PÁXINA WEB DO CENTRO PARA INFORMACIÓN XERAL 

IMPORTANTE. 

- CORREO DO CENTRO PARA DÚBIDAS, ENVÍO DE 

DOCUMENTOS, … 
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- TELÉFONO DO CENTRO. 

- BLOG DO CENTRO PARA PROPOSTAS DE ACTIVIDADES. 

- MÓBIL DO CENTRO. 

- CORREOS ELECTRÓNICOS PUNTUAIS DE AULA. 

- REPARTO DE MATERIAIS DIDÁCTICOS A DOMICILIO EN SERVIZO 

DE TAXI. 

- COMUNICACIÓN CONSTANTE CO CONCELLO PARA TENTAR 

DAR SOLUCIÓN A POSIBLES FALTAS DE CONEXIÓNOU 

DISPOSITIVOS.  

*ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

ADEMAIS DO MENCIONADO DE XEITO XERAL: 
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- ENVIOUSELLE Á CASA MATERIAL DIDÁCTICO DO SEU USO 

COTIÁ NO CENTRO, TRABALLO DE REFORZO, RECUPERACIÓN, 

CONTIDOS ADAPTADOS,... 

 

 

 

4. Información e publicidade 

 Información ao 

alumnado e ás 

familias 

- INFORMARASE ÁS FAMILIAS POLOS MEDIOS ESTABLECIDOS E 

USADOS ATA O MOMENTO:  

 ABALARMÓBIL 

 TELÉFONOS DO CENTRO 



88 

 

 TITORIZACIÓN TELEFÓNICA DO ALUMNADO. 

 Publicidade  PUBLICACIÓN NA WEB DO CENTRO. 

 

 


