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ÁREA MATEMÁTICAS 

Estándares de aprendizaxe 

. 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 

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

. Descompón de forma aditiva e de forma aditivomultiplicativa, números menores de un millón, 

atendendo o valor de posición das súas cifras 

Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

 

. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese 

Opera cos números coñecendo a xerarquía das operación 

Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

Domina o significado dos seguintes conceptos matemáticos: múltiplo, divisor, números primos e 

compostos. 

Construe series ascendentes e descendentes. 

 

Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. 

 

Obten tódolos divisores de calquera número menor de 100. 

 

Obten os primeiros múltiplos dun número dado. 

 

Calcula o m.c.m. e o m.c.d. de dous números usando series. 

 

Estima resultados. 

 

Utiliza as propiedades das operacións, as estratexias persoais e diferentes procedementos en 
algoritmos escritos, cálculos mentais, tanteos, estimacións e no uso da calculadora. 

 

Coñece, emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con números naturais tanto na resolución de actividades como na comprobación de resultados 
en contextos de resolución de problemas e en situacións da vida cotiá. 

 

Entende o concepto de potencia como producto de factores iguais 

Calcula o cadrado e o cubo de cualquera número. 

 

Domina o cálculo e as propiedades das potencias de base 10. 

 

Aplica as propiedades das potencias na descomposición aditivo-multiplicativa de números 
naturais. 

 

Escribe a descomposición en factores primos dun número usando as potencias 

. 

Utiliza as potencias para calcular o m.c.d. e o m. c. m. de dous números. 

 



Concibe a raíz cadrada como operación inversa de elevar ó cuadrado 

. 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. 

 Interpreta 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. 

 
Utiliza os números negativos en contextos reais. 

Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 

 

Distinguie os números positivos e os negativos. 

 

Entende o concepto de número decimal. 

 

Distingue os números decimais positivos e negativos. 

 

Identifica os distintos elementos que compoñen un número decimal. 

 

Le, escribe, descompón, compara e ordea números decimais, utilizando razoamentos 
axeitados. 

 

Realiza operacións e cálculos numéricos con números decimais mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita ás propiedades das 
operacións, en situacións de resolución de problemas. 

 

Redondea números decimais 

Entende o concepto de fracción e recoñece os seus elementos. 

 

Distingue diferentes usos das fracciones 

Entende a relación entre fracción e número decimal e pasa de fracción a decimal e 
viceversa. 

 

Aplica a relación existente entre as fraccións e os decimais para ordear fraccións. 

 

Identifica dúas fraccións equivalentes. 

 

Obtén fraccións equivalentes empregando os métodos de amplificación e redución. 

 

Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador. 

 

Recoñece fraccións propias e impropias. 

 

Asimila o concepto de número mixto. 

 

Realiza operacións e cálculos numéricos con fraccións  

Reduce a común denominador dúas ou máis fraccións. 

 

Suma e resta fraccións e unidades  e fraccións. 

 

Multiplica e divide fraccións. 



 

Calcula o produto dunha fracción por un número. 

 

Simplifica fraccións. 

 

Aplica correctamente a xerarquía das operacións no ámbito das fraccións 

 

Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar partes. 

 

Calcula aumentos e diminucións porcentuais 

 

Competencias imprescindibles 
CMCT 

CAA 

CCL 

CD 

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

 

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 cotiás. 

 

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 

Calcular mcm e mcd 

Utilizar la descomposición factorial para obtener el mcm. 

Identificar fracciones equivalentes, propias e impropias, ordenar fracciones. 

Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as porcentaxes sinxelas para interpretar 

e intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

. Identificar e resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel 

. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo matemático. 

Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións descoñecidas 

Seleccionar e utilizar as ferramentas tecnolóxicas e estratexias para o cálculo para coñecer os 

principios matemáticos e resolver problemas. 

 

Procedementos e Instrumentos 



Debido as circunstancias especiais que estamos vivindo  a avaliación deste trimestre fareina 

tendo en conta o esforzo que cada alumno pon en presentar correctamente e seguindo as 

pautas que se lle indican os traballos ( resumos e esquemas dos temas de repaso do 1º e 2º 

trimestre,  actividades de cálculo e problemas,) que se envían por correo e que eles devolven 

para a súa corrección. 

A avaliación será continúa e global, terá en conta:  

 O progreso do alumno en todas as áreas do currículo.  

 Os diferentes elementos do currículo.  

A adquisición de competencias básicas  

 A necesidade de establecer medidas de reforzo educativo.  

 

Ao rematar o curso elaborarase un informe individualizado sobre o grao de adquisición das 

aprendizaxes 

  

 

 

 

 

 

 

 

AREA: LENGUA CASTELLANA 

Estándares de aprendizaje 
Lee en voz alta, de manera fluida, con entonación adecuada y haciendo las pausas 

correspondientes todo tipo de textos ( poemas, teatro, narración, textos publicitarios …) 

•Lee en silencio sin vocalizar ni utilizar guías el texto narrativo inicial. 

• Responde correctamente las preguntas de la Comprensión lectora. 

Diferencia entre sílaba tónica y sílaba átona y clasifica palabras según el número de sílabas. 

• Aplica las normas de acentuación en palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. 

Distingue diptongos, triptongos e hiatos 
  
Aplica las normas de uso de la tilde en diptongos, triptongos e hiatos.  
 
Identifica el uso ortográfico de la coma y el punto y los diferentes casos en los que se utiliza  
 
Conoce y aplica las normas ortográficas de la b y de la v.  
 
Conoce y aplica las normas ortográficas referidas al uso de la h.  
 
Identifica sinónimos y antónimos en palabras dadas  



 
Forma palabras antónimas y utiliza también los prefijos i-, im-, in-, des-, anti-.  
 
Forma palabras derivadas utilizando prefijos de lugar: sub-, sobre-, extra-, inter-, intra-, y de 
negación: a-, de-, des-, dis-, i-, in-, im-, anti-, contra-.  
 
Utiliza correctamente los sufijos aumentativos, diminutivos y despectivos, diferenciando los 
matices de significado que aportan cada uno.  
 
Distingue y reconoce palabras homónimas.  
 
Utiliza palabras polisémicas con su significado adecuado de acuerdo con el contexto. 
  
Forma palabras derivadas a partir de una primitiva.  
 
Conoce y distingue palabras primitivas y derivadas dentro de una lista de palabras  
 
Sabe el concepto de palabras tabú y de eufemismo  
 

• Conoce y distingue las diferentes clases de palabras: nombres, determinantes, pronombres, 

adjetivos, verbos y preposiciones  

Realiza análisis morfológico  
 

Conoce y diferencia lexema y desinencias en una forma verbal, así como formas personales y 
no personales  
 
Conjuga verbos regulares  
 
• Conoce los diferentes tipos de diccionario y sus características. 

• Describe personas 
.  
Redacta un texto periodístico  
 
Elabora una biografía  
 
Escribe diálogos.  
 
Reconoce en un retrato literario realista los rasgos físicos y psicológicos  
 
• Reconoce los géneros literarios. 

Diferencia en una narración los personajes principales de los secundarios  
 
• Reconoce algunos temas recurrentes de la literatura. 

• Elabora un guión sobre un libro. 

Reconoce la leyenda y el cuento popular como subgéneros narrativos  
 
Comenta un poema siguiendo el modelo propuesto.  
 
Sabe participar en un debate propuesto.  
 

Competencias imprescindibles 
 
CCL 
CAA 



CEE 
CD 
CSYC 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

 
Comprender mensajes y textos orales. Hablar con corrección respetando las normas de turno 
de palabra, escucha, diálogo, sin repeticiones innecesarias.  

 
Leer con fluidez y conseguir una lectura comprensiva de textos de diversa tipología atendiendo 
a la dicción , pausado, entonación, puntuación, intensidad de voz.  

 
Escribir textos : descripciones, narraciones con diálogo, autobiografías.  

 

Hacer resúmenes.  

 

 Elaborar poemas, trabajando la rima.  

 

 Ampliar el vocabulario a nivel de expresión y de compresión utilizando distintas técnicas: uso 
de diccionario, formación de palabras con prefijos y sufijos, aumentativos y diminutivos, 
familia de palabras.  

 
Clasificar palabras según el número de sílabas.  

 

 Distinguir las partes de la oración: nombre, adjetivo, artículo, determinante , pronombre, 
verbo y preposición  

  

 Identificar clases de oraciones.  

 

 Analizar morfológicamente las distintas clases de palabras.  

  

Estudiar los verbos regulares y el verbo haber 
 

 
Diferenciar entre sílaba tónica y sílaba átona.  

 

 Clasificar las palabras según la sílaba tónica.  

 

 Utilizar mayúsculas. Utilizar m antes de p y b.  

 

 Diferenciar palabras con b y v, siguiendo las reglas ortográficas más usuales y emplearlas.  

 Escribir palabras con h de uso más común.  

 
Utilizar correctamente la puntuación: punto final, coma, dos puntos y puntos suspensivos , 
paréntesis y guión  

 



Saber utilizar correctamente la acentuación de uso más habitual.  

 

Escribir con corrección algunas palabras de uso frecuente:  
formas del verbo haber, hacer y del verbo ir, palabras que llevan “y” : hoy, voy, soy,doy, ayer, 

yo, muy 

 

 

 

ÁREA LINGUA GALEGA 

Estándares de aprendizaxe 

. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación 

social ou propios de situacións cotiás. 

. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e expositivo) 

Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo 

Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas principais e secundarias 

Le textos en voz alta con fluidez e precisión Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da 

voz adecuados. 

Fai lecturas dramatizadas de textos. 

. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os enunciados 

Domina as ferramentas básicas para crear un poema. 

É quen de analizar a métrica e a rima dun poema  
 
Identifica as partes dunha receita e explica a súa elaboración  
 
. Participa activamente na conversa formulando e contestando preguntas 

Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos, 

emocións, estados de ánimo e lembranzas. 

Respecta as regras de puntuación no texto. 

. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. 

. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos 

Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 

Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de 

Europa. 

Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas de uso frecuente, 

frases feitas, siglas e abreviaturas. 



. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas 

. Recoñece e identifica nun texto as diferentes categorías gramaticais pola súa función na 

lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, , verbo. 

É capaz de clasificar as diferentes categorías gramaticais. 

Realiza análises morfolóxicos 

Manexa o repertorio de contraccións e emprégaas axeitadamente 

Separa a raíz da desinencia  
 

Recoñece os morfemas flexivos, de número e persoa, dos verbos. 

 
Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica e aprecia o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

Coñece cales son as palabras que levan b e levan v. 

Competencias imprescindibles 
CCL 

CAA 

CSC 

CD 

CSEIEE 

 

Criterios de Avaliación 
. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de 

soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e realizar inferencias determinando intencións 

e dobres sentidos. 

. Amosar autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu interese, así como ser 

quen de expresar preferencias 

 

. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e esquematizar e resumindo seu contido. 

Utilizar estratexias para mellorar a lectura 

. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 

. Realizar diferentes tipos de lectura 

Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con fluidez e 

precisión, atendendo á dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e velocidade, adecuados 

ás diversas situacións funcionais da lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, 

ler para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para compartir información que se acaba de 

localizar) facendo participar a audiencia da súa interpretación 

Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de soportes 
variados (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias para determinar 



intencións e dobres sentidos bastante evidentes. 
 
. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as palabras 

que conforman a lingua. 

. Coñecer as características relevantes da lingua galega e identificar e valorar esta lingua 

dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula amosando 

valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral. 

. Recrear e compoñer poemas e relatos sinxelos a partir de modelos dados 

Elaborar textos breves con creatividade 

Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua escrita como 

medio de comunicación 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

 Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de acentuación en 

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

. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as palabras 

que conforman a lingua. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

A avaliación será continúa e global, terá en conta:  
 O progreso do alumno en todas as áreas do currículo.  

Os diferentes elementos do currículo.  

 A adquisición de competencias básicas  

 A necesidade de establecer medidas de reforzo educativo.  
 
Ao rematar o curso elaborarase un informe individualizado sobre o grao de adquisición das 

aprendizaxes. Realizarase unha avaliación inicial no mes de setembro. Xa en cada unidade 

partiremos dos coñecementos previos do alumnado para aumentar gradualmente os contidos. 

Ao ser unha avaliación continúa, teranse en conta todos os aspectos observados durante as 

diferentes sesións. Destacar que o principal instrumento será a observación do progreso do 

alumnado, así como a adquisicións das competencias básicas. Outros instrumentos serán o 

traballo realizado polo alumnado en cada unidade, rexistros, traballos individuais , traballos 

voluntarios, fichas de reforzo e ampliación, controis o final de cada unidade, participación nas 

diversas tarefas realizadas etc. 

 
 
 

AREA CIENCIAS DA NATUREZA 

Estándares de aprendizaxe 



. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, 

elabora informes para o rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral e escrita, as 
conclusións. 

 

Expresa oralmente e por escrito, de forma clara eordenada contidos relacionadoscoa área 
manifestando acomprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

. Identifica as características e clasifica os seres vivos: - Reino animal. - Reino das plantas. - 
Reino dos fungos. - Outros reinos. 

 

. Identifica e describe a estructura dos seres vivos (plantas) células, tecidos, órganos, aparatos 

e sistemas nomeando as principais características e función de cada un deles. 

Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra. 

. Coñece diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características e 

tipos. 

. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo 

información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de forma individual ou 

en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

. Investiga e explica asrelacións entre os seres vivos.Cadeas alimentarias.Poboacións, 

comunidades eecosistemas. 

Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca, bosque, litoral e cidade e os seres 

vivos que neles habitan 

Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos facendo fincapé no coidado destes e 

nomea algunhas causas de extinción 

Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento do 

funcionamento global do corpo 

Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables 

para previr e detectar os riscos para a saúde. 

 Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas. 

 Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicina, 

produción e conservación de alimentos, potabilización da auga etc.). 

Coñece técnicas de primeiros auxilios, en situacións simuladas e reais. 

Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de 

traballo e das tecnoloxías da información e comunicación. 

Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do ser 

humano. 

. Identifica e describe as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, 

locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais funcións. 

Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao coñcemento das 

leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica e 

os cambios de estado. 

Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao coñcemento das 

leis básicas que rexen reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación. 



. Identifica e explica algunhas das principais características das diferentes formas de enerxía: 

mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química. 

Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización das enerxías renovables 

e non renovables: esgotamento, choiva ácida, radioactividade, expoñendo posibles actuacións 

para un desenvolvemento sostible 

Observa de xeito sistemático, aprecia e explica os efectos da calor no aumento de temperatura 

e dilatación dalgúns materiais. 

Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios de estado e a súa 

reversibilidade. 

Separa os compoñentes dunha mestura mediante destilación, filtración, evaporación ou 

disolución. 

Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou proxectos sobre 

diferentes fenómenos físicos e químicos da materia, en diferentes soportes. 

Identifica e expón asprincipias características dasreaccións químicas: combustión,oxidación e 

fermentación. 

Respecta as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos instrumentos de observación 

e dos materiais de traballo. 

Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e explica algúns efectos da 

electricidade. 

Observa e identifica as principais características dos imáns e relaciona electricidade e 

magnetismo. 

Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o número de pezas, o xeito de 

accionalas e a acción que realizan. 

 

Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas. 

Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e dos aparellos e a súa utilidade 

para facilitar as actividades humanas. 

Competencias imprescindibles 
CCL 

CAA 

CSIEE 

CD 

 

 

Criterios de Avaliación 
Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, facendo 

prediccións sobre sucesos naturais integrando datos de observación directa e indirecta a partir 

da consulta de fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en diferentes soportes 



Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado pola seguridade propia e a dos seus 

compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo uso adecuado dos materiais 

Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características e 

tipos. 

Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas: 

identificando as principais características e funcións. 

Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos,atendendo ás súas características e 

tipos. 

Investigar as características de ecosistemas do seu contorno mediante a recollida de datos, 

facendo hipóteses, empregando diversas fontes de información e presentando os resultados en 

diferentes soportes, mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara 

aos seres vivos. 

Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo, adoptando 

estilos de vida saudables e coñecendo as repercusións para a saúde 

Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do 

corpo humano e establecer algunhas relacións fundamentais entre elas e determinados hábitos 

de saúde. 

Coñecer o funcionamento de células, tecidos, órganos, aparellos, sistemas: a súa localización, 

forma, estrutura, funcións, coidados etc. 

Coñecer leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da corrente 

eléctrica, os cambios de estado e as reaccións químicas: a combustión, a oxidación e a 

fermentación. 

Coñecer as características das fontes de enerxía e materias primas renovables e non 

renovables e relacionalas co desenvolvemento enerxético e sostible. 

Planificar e realizar sinxelas investigacións para estudar o comportamento dos corpos diante 

das forzas, a luz, a electricidade, o magnetismo, a calor ou o son. 

Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía.Identificar os beneficios e riscos 

Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos 

Planificar a construción de obxectos e aparellos cunha finalidade previa, empregando fontes 

enerxéticas, operadores e materiais apropiados, realizando o traballo individual e en equipo e 

proporcionando información sobre que estratexias se empregaron. 

 

PORCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

 

A avaliación será continúa e global, terá en conta:  

 O progreso do alumno en todas as áreas do currículo.  

Os diferentes elementos do currículo.  

 A adquisición de competencias básicas  

 A necesidade de establecer medidas de reforzo educativo.  

 



Ao rematar o curso elaborarase un informe individualizado sobre o grao de adquisición das 

aprendizaxes. Realizarase unha avaliación inicial no mes de setembro. Xa en cada unidade 

partiremos dos coñecementos previos do alumnado para aumentar gradualmente os contidos. 

Ao ser unha avaliación continúa, teranse en conta todos os aspectos observados durante as 

diferentes sesións. Destacar que o principal instrumento será a observación do progreso do 

alumnado, así como a adquisicións das competencias básicas. Outros instrumentos serán o 

traballo realizado polo alumnado en cada unidade, rexistros, traballos individuais , traballos 

voluntarios, fichas de reforzo e ampliación, controis o final de cada unidade, participación nas 

diversas tarefas realizadas etc. 

 

 

 

 

 

AREA CIENCIAS SOCIAIS 

Estándares de aprendizaxe 
Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios, define que é a 

escala nun mapa e emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que poden 

aparecer nel. 

.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para 

elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

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

comprensión de textos orais e /ou escritos. 

Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan. 

.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características dos principais 

paisaxes de España e de Europa valorando a súa diversidade. 

.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas e o seu clima. 

.Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de Europa. 

.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando unha serie de medidas e 

actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do noso planeta. 

Explica as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións responsables para 

frealo. 

Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos e económicos e 

localiza nun mapa os países membros e as súas capitais. 

.Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na Unión Europea, 

recoñecendo os seus símbolos e explicando en que consiste o mercado único e a zona euro. 

.Describe as características da sociedade española actual, e valora o seu carácter democrático 

e plural, así como a pertenza á Unión Europea. 

.Define poboación dun territorio e identifica os principais factores que inciden nesta e defíneos 

correctamente. 



 

Competencias imprescindibles 
CSC 

CAA 

CCEC 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CD 

 

Criterios de Avaliación 
 

.Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios, interpretando a súa escala 

e signos convencionais. 

.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter información e como 

instrumento para aprender, e expresar contidos sobre Ciencias sociais. 

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

Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan nel e adquirindo unha 

idea básica de clima e dos factores que o determinan. 

.Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que o compoñen e as 

características dos principais paisaxes de España e de Europa. 

Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus climas e a súa rede 

hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

.Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, 

utilizando diferentes fontes (directas e indirectas). 

Explicar a influencia do comportamento humano no medio natural, identificando o uso sostible 

dos recursos naturais propoñendo unha serie de medidas necesarias para o desenvolvemento 

sostible da humanidade, especificando os seus efectos positivos. 

Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o clima e o cambio climático. 

Identificar a estrutura e os fins da Unión Europea, explicando algunhas vantaxes derivadas do 

feito de formar parte da Unión Europea. 

Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os procesos e acontecementos 

históricos, políticos, sociais e culturais, máis relevantes da historia de España para adquirir 

unha perspectiva global da súa evolución. 

Comprender e interpretar os principais conceptos demográficos e calculalos a partires dos 

datos de poboación. 

 

 



PORCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

 

A avaliación será continúa e global, terá en conta:  

 O progreso do alumno en todas as áreas do currículo.  

Os diferentes elementos do currículo.  

 A adquisición de competencias básicas  

 A necesidade de establecer medidas de reforzo educativo.  

 

Ao rematar o curso elaborarase un informe individualizado sobre o grao de adquisición das 

aprendizaxes. Realizarase unha avaliación inicial no mes de setembro. Xa en cada unidade 

partiremos dos coñecementos previos do alumnado para aumentar gradualmente os contidos. 

Ao ser unha avaliación continúa, teranse en conta todos os aspectos observados durante as 

diferentes sesións. Destacar que o principal instrumento será a observación do progreso do 

alumnado, así como a adquisicións das competencias básicas. Outros instrumentos serán o 

traballo realizado polo alumnado en cada unidade, rexistros, traballos individuais , traballos 

voluntarios, fichas de reforzo e ampliación, controis o final de cada unidade, participación nas 

diversas tarefas realizadas etc. 

 

 

 

ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA ( PLÁSTICA ) 

Estándares de aprendizaxe 
.Reeflexiona sobre o proceso de elaboración dunha composición plástica 

 

.Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas composicións plásticas 

 

.Aprecia as diferenzas entre as formas xeométricas do seu contexto próximo 

 

Analiza as posibilidades de texturas ,formas, cores e materiais aplicados sobre soportes  

diferentes. 

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

cómic. 

Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis axeitadas para as súas creacións, 

manexando os materiais e instrumentos de forma adecuada, coidando o material e o espazo de 

uso. 

Fai composicións que transmiten emocións básicas( calma ,violencia, alegría, tristura etc.) coa 

axuda de diversos recursos para cada caso(claroscuro, puntos, liñas, cores etc.) 

.Debuxa obxectos cotiáns, das, accións e situacións. 

.Experimenta con materiais e texturas gráficas con creatividade e soltura. 



 

Competencias imprescindibles 
CCL.  

CCEC 

 CSC 

 CAA 

 

Criterios de Avaliación 

 

.Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por escrito, que expresen o respecto e a 

riqueza das achegas que ofrecen as manifestacións artísticas (plásticas, visuais ou 

musicais),apreciando as texturas, as formas ,as liñas, as medidas  e as cores. 

.Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do proceso creativo, 
experimentando ,recoñecendo e diferenciando a expresividade dos diversos materiais e 
técnicas pictóricas e elixindo as máis axeitadas para a realización da obra prevista. 

 

 

 

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

Actividades Propostas de actividade plásticas na casa  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conectividade e medios dixitais. 
Enviadas a través do correo electrónico da titoría. 
 
 

Materiais e recursos Utilización dos espazos e materiais propios dunha casa. 

 

 

ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Estándares de aprendizaxe 
Explica o valor da respectabilidade e da dignidade persoal. 

Actúa de forma respectable e digna. 

Coñece e asume os rasgos característicos da súa personalidade, poñéndoos de manifesto 

asertivamente. 

Utiliza estratexias de reestruturación cognitiva. 

Describe o valor da reestruturación cognitiva e a resiliencia. 



Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e á resolución de conflitos. 

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

nas actividades cooperativas. 

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

consecución de obxectivos. 

.  ropón alternativas á resolución de problemas sociais 

 

CRITERIOSDEAVALIACIÓN 
 Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na dignidade persoal 
Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as emocións de forma positiva. 

Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e esforzándose para o 

logro de éxitos individuais e compartidos. 

Adquirir capacidades para tomar decisións de forma independente, manexando as dificultades 

para superar frustracións e sentimentos negativos ante os problemas. 

 

PORCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

 

A avaliación será continúa e global, terá en conta:  

 O progreso do alumno en todas as áreas do currículo.  

Os diferentes elementos do currículo.  

 A adquisición de competencias básicas  

 A necesidade de establecer medidas de reforzo educativo.  

 

Ao rematar o curso elaborarase un informe individualizado sobre o grao de adquisición das 

aprendizaxes. Realizarase unha avaliación inicial no mes de setembro. Xa en cada unidade 

partiremos dos coñecementos previos do alumnado para aumentar gradualmente os contidos. 

Ao ser unha avaliación continúa, teranse en conta todos os aspectos observados durante as 

diferentes sesións. Destacar que o principal instrumento será a observación do progreso do 

alumnado, así como a adquisicións das competencias básicas. Outros instrumentos serán o 

traballo realizado polo alumnado en cada unidade, rexistros, traballos individuais , traballos 

voluntarios, fichas de reforzo e ampliación, controis o final de cada unidade, participación nas 

diversas tarefas realizadas etc. 

 

Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre 
ACTIVIDADES 

Actividades do libro do alumno.  

 Fichas,traballos, esquemas, exercicios orais.... referentes ao tema tratado.  



 Busca de información complementaria en distintas páxinas web.  

 Uso do proxecto abalar para utilizar os recursos educativos que nos ofrece co fin de afianzar 

os contidos.  

 Lecturas individuais.  

 Escritura de textos breves( descricións, narracións...)  

Resolución de problemas, xogos loxico-matemáticos…. 

Vídeos, cancións, contos 

Actividades que se mandan aos alumnos a través do correo eléctrónico 

 

METODOLOXÍA 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:  

Avaliación inicial.  

 Avaliación continua dos alumnos e do propio proceso.  

•Teremos en conta a diversidade e os distintos momentos do proceso de ensinanza 

aprendizaxe. , a situación especial que se está a vivir co decreto de estado de alarma. 

 Planificación e organización de contidos, actividades...  

 Presentación dos materiais que se van a utilizar: rastrexo visual do libro do alumno; da 

estrutura da unidade...  

 Establecemento das normas que se deberán cumprir ao longo do curso: puntualidade, 

suxestións para a entrega de actividades e traballos, como deben presentar o caderno, etc.  

 Exposición do profesor utilizando diferentes soportes (láminas, pantalla dixital., videos 

explicativos con contados en youtube, la eduteca, videoprofe...) Antes de comezar, débense 

coñecer as ideas previas e as dificultades da aprendizaxe do alumnado.  

•Traballo reflexivo individual non desenvolvemento dás actividades individuais, proxectos para 

investigar  

Detección das dificultades de aprendizaxe para afianzar os contidos mediante fichas de 

reforzo. 

 

 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
Establecerase un contacto permanente cos pais e os alumnos a través do correo electrónico de 

aula para: 

-titorías 

-envío das actividades. 

-falar das dificultades que atopan á hora de traballar. 

-Falar do tempo que lle adica cada un as diferentes tarefas. 

-Recomendar diferentes páxinas web tanto para o seu traballo como para o seu disfrute. 



 

 

CUALIFICACIÓN FINAL EN TODAS AS ÁREAS  

 
 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta o nivel acadado durante 

o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo a actividade desenvolvida durante o 

3º trimestre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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• 1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Coñecer os factores que inciden de forma directa no desenvolvemento 
humano. 
 

Coñece os factores que inciden de forma directa no desenvolvemento humano. 
 

Entender o valor da vixilancia e do coidado das costas e a súa relación 
coas posturas habituais. 
 

Entende o valor da vixilancia e do coidado das costas e a súa relación coas 
posturas habituais. 
 Coñecer o valor da tensión muscular e o funcionamento dos músculos. 

 
Coñece o valor da tensión muscular e o funcionamento dos músculos. 
 Entender a relación existente entre exercicio, tensión e relaxación 

muscular. 
 

Entende a relación existente entre exercicio, tensión e relaxación muscular. 
 

Entender a independencia segmentaria e o concepto de «movementos 
disociados». 
 

Entende a independencia segmentaria e o concepto de «movementos 
disociados». 
 Entender o valor e a necesidade de realizar un quecemento antes de 

calquera práctica de actividade física. 
 

Entende e valora a necesidade de realizar un quecemento antes de calquera 
práctica de actividade física. 
 Coñecer e distinguir as formas de desenvolvemento as capacidades 

físicas básicas. 
 

Coñece e distingue as formas de desenvolvemento as capacidades físicas 
básicas. 
 Entender as peculiaridades da flexibilidade e a importancia do seu 

mantemento como práctica saudable. 
 

Entende as peculiaridades da flexibilidade e recoñece a importancia do seu 
mantemento como práctica saudable. 
 Entender o valor da forza e a súa relación co mantemento da postura e 

doutras actividades. 
 

Entende o valor da forza e a súa relación co mantemento da postura e a 
práctica doutras actividades. 
 Coñecer o concepto de velocidade e as súas diferentes modalidades. 

 
Coñece o concepto de velocidade e distingue as diferentes modalidades da 
mesma. 
 Coñecer os beneficios da resistencia e a necesidade do seu 

desenvolvemento e mantemento. 
 

Coñece os beneficios da resistencia e a necesidade do seu desenvolvemento e 
mantemento permanente. 
 Entender o concepto habilidade motriz e os factores do seu 

desenvolvemento. 
 

Entende o concepto habilidade motriz e razoa os factores do seu 
desenvolvemento. 
 Coñecer e distinguir as formas de desenvolvemento dos diferentes tipos 

de habilidades e as súas orixes. 
 

Coñece e distingue as formas de desenvolvemento dos diferentes tipos de 
habilidades e as súas orixes. 
 Entender a relación e os mecanismos da coordinación intelixente para o 

desenvolvemento das habilidades motrices. 
 

Entende a relación e os mecanismos da coordinación intelixente para o 
desenvolvemento das habilidades motrices e resolve problemas de 
coordinación. 
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Entender o concepto de coordinación relacionándoo coa habilidade 
motriz. 
 

Entende o concepto de coordinación relacionándoo coa habilidade motriz e é 
capaz de aplicalo a diferentes actividades habituais. 
 Entender o mecanismo de lanzamento-recepción. 

 
Entende o mecanismo de lanzamento-recepción e practícao con elementos de 
distintos tamaños e formas. 
 Coñecer as posibilidades coordinativas e de execución de movemento 

dos distintos segmentos corporais. 
 

Coñece as posibilidades coordinativas e de execución de movemento dos 
distintos segmentos corporais e desenvolve habilidades coordinadas. 
 Coñecer a secuencia de execución e iniciación da actividade para a 

práctica de exercicios seguros. 
 

Utiliza habitualmente a secuencia de execución e de iniciación das actividades 
para a práctica de exercicios seguros. 
 Coñecer a importancia da dor como sinal de alerta fronte a exercicios 

inadecuados. 
 

Coñece a importancia da dor como sinal de alerta fronte a exercicios 
inadecuados. 
 Coñecer a relación entre o desenvolvemento e o mantemento das 

capacidades físicas e a saúde. 
 

Coñece a relación do desenvolvemento e o mantemento das capacidades 
físicas coa saúde. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación directa da actividade realizada por cada alumno. 

Actitude ante a materia e o exercicio físico. 

Esforzo na execución da actividade física. 

•  
Instrumentos: 

Táboa de observación. 

Enquisas. 

 

Cualificación final 

Cualificación obtida no 2º trimestre  

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta 
o nivel acadado durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo 
a actividade desenvolvida durante o 3º trimestre. 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Non existe alumnado. 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades Proposta de actividade física na casa enviadas semanalmente 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conectividade e medios dixitais. 
Enviadas a través do correo electrónico da titoría. 
Utilización dun blog de materia. 
A través do servizo dixital EVA. 

Materiais e recursos Utilización dos espazos e materiais propios dunha casa. 
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4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 
familias 

•  

•  A través do correo electrónico da titoría e do espazo dixital EVA. 

•  Publicación no blog da materia:            
https://educacionfisicazalaeta.wordpress.com/. 

•  Publicidade • Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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• 1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

• Criterio de avaliación • Estándar de aprendizaxe • Competencias clave 

B1.1.Utilizar a escoita musical para indagar nas 

posibilidades do son, de maneira que sirvan 

como marco de referencia para creacións 

propias. existentes, e facer unha valoración 

posterior. 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, 
utilizando un vocabulario preciso. 

 CCEC 

 CCL 

 CAA 

 

B1.2.Analiza a organización de obras musicais 
sinxelas e describir os elementos que as 
compoñen. 

EMB1.2.1.Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade e 

intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade para emitir unha valoración 

destas. 

CCEC 
CCAA 
CCL 

 B2.1. Entender a voz como instrumento e 

recurso expresivo, partindo da canción e das 

súas posibilidades para interpretar, crear e 

improvisar. 

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións diversas, e 

recréaas. 

 

 CECC 

 CAA  

 CCL 

 

 

B2.2. Interpreta composicións sinxelas que 

conteñan procedementos musicais de 

repetición, variación e contraste, en solitario ou 

en grupo, mediante a voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe musical, asumindo a 

responsabilidade na interpretación en grupo e 

respectando tanto as achegas das demais 

persoas como a persoa que asuma a dirección. 

EMB 2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da 

voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 

CCEC 

CAA 

EMB 2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. CCEC 

EMB 2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para 

distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 
CCL 

EMB 2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por traballar para 

correxilos. 
CAA 

B2.3. Explora e utiliza as posibilidades sonoras e 
expresivas de diferentes materiais, instrumentos e 
dispositivos electrónicos. 

 EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre 
instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos musicais 

CCEC  
CAA 
CD 

  B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas 
que ofrecen a expresión corporal e a danza, 
valorar a súa achega ao patrimonio, e gozar coa 
súa interpretación como unha forma de interacción 
social 

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

CCEC 
CAA 

EMB 3.1.3 Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa achega ao patrimonio 
artístico e cultural. 

CCEC 
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• 2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática e análise do traballo desenvolvido e do grao de 
implicación nas actividades propostas. 

Análise de producións do alumnado. 

 

Instrumentos: 

Análise crítico das tarefas desenvolvidas polo alumnado 

Grao de implicación nas tarefas levadas a cabo. 

Mediante listas de control e escalas de observación descritivas. 

 

 

Cualificación final 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta o nivel acadado 
durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo a actividade 
desenvolvida durante o 3º trimestre. 

 
 
Alumnado de 
materia 
pendente 
 

    (Non existe  
alumnado desta 
casuística nesta 
área) 
 

Criterios de avaliación: 

 

 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades Visionado  pequenos videos, construción de instrumentos son utensilios de 
refugallo, realización de fichas, xogos, actividades interactivas, audicións... 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Partiremos dos principios metodolóxicoa de actividade, significación, 
contextualidade, autonomía e individualización; empregando estratexias de 
resolución de problemas, aprendizaxe guiado e aprendizaxe por 
descubrimento. 

Materiais e recursos Correo electrónico. EDIXGAL 
Paxinas web 

 
 
 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A información sobre as tarefas académicas chégalle as familias e ao 
alumnado a través de correo electrónico da titoría, e por este mesmo medio 
son recibidas polo mestre as respostas e comentarios. 
Ao remate do trimestre, través do boletín. 
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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• 1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

• Criterio de avaliación • Estándar de aprendizaxe 

      Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos 

principais en textos orais moi breves e sinxelos en lingua estándar, con 

estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade 

e lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre 

temas habituais e concretos relacionados coas propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou relativos a 

áreas de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, público e educativo, 

sempre que as condicións acústicas sexan boas e non distorsionen a 

mensaxe, que se poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación 

e conte con apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

 

      Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben estruturadas 

sobre temas familiares ou do seu interese (por exemplo, música, deporte etc.), a 

condición de que conte con imaxes e ilustracións e se fale de maneira lenta e 

clara. 

      Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos 

orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando, p. e., 

fórmulas e linguaxe prefabricado ou expresións memorizadas, ou 

apoiando con xestos o que se quere expresar. 

 

      Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, 

sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse e presentar a outras persoas; 

dar información básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as 

súas afeccións e intereses e as principais actividades do seu día a día; describir 

brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o 

aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema que lle interese 

(o seu grupo de música preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e dar a súa 

opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación comprensible 

      Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e información 

específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, 

moi breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico de alta frecuencia, 

e nos que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, cotiáns 

ou de necesidade inmediata, a condición de que se poida reler o que non 

se entendeu, que se poida consultar un dicionario e conte con apoio visual 

e contextual 

      Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de prezos, 

anuncios, guías telefónicas, publicidade, folletos turísticos, programas culturais 

ou de eventos etc. 
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      Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

 

      Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e identifica os e 

as personaxes principais, a condición de que a imaxe e a acción conduzan gran 

parte do argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.). 

       Recoñecer os signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así 

como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar os 

significados e intencións comunicativas xerais relacionados con estes. 

      Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

      Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e 

sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 

informal, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas 

básicas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da 

súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

familiares e predicibles. 

 

      Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, postais, 

correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha invitación, 

dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa contorna inmediata (familia, 

amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai 

preguntas relativas a estes temas. 

      Facer uso das ferramentas informáticas para completar actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 

      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 …). 

      Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, 

actividades ou celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), 

relacións interpersoais (familiares, de amizade ou escolares), 

comportamento (xestos habituais, uso da voz ou contacto físico) e 

convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre estes a unha comprensión adecuada do texto. 

 

      Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que 

participa que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a 

familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou dun lugar 

       Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral ou escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses.   

 

      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. 
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      Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores básicos como “e”, entón”, “pero”, 

“porque”), aínda que se sigan cometendo erros básicos de maneira 

sistemática en, p. e., tempos verbais ou na concordancia. 

 

      Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia 

de número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos. 

      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…). 

      Establece similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na súa 

contorna máis próxima. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 

       No caso de avaliación formativa, serán o seguimento sistemático do 

alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para o 

desenvolvemento, de carácter individual: traballos escritos, presentacións 

orais, actitude de aprendizaxe, precisión nas producións e autoavaliación 

entre outros. 

       Envío regular de correccións das actividades. 

      Non é posible realizar a avaliación sumativa, debido a o estado de alarma 

sanitaria e confinamento decretado polo Goberno 

Instrumentos: 

Criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables que nos 

permiten avaliar a consecución dos obxectivos . 

Instruccións da Conselleria competente. 

Os resultantes de acordos en reunións dos equipos docentes, de nivel, DO, 

CCP… do Centro. 

 
 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

   Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta o 

nivel acadado durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo a 

actividade desenvolvida durante o 3º trimestre.  

 
 

 

 

Alumnado 

de materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

  Estándares de aprendizaxe avaliables que nos permiten avaliar a 

consecución dos obxectivos 

O traballo desnvolvido neste trimestre, foi de repaso, de recuperación. 

Adaptouse a programación. A evaluación é contínua,  

 Criterios de cualificación: 

  Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta 

o nivel acadado durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo a 

actividade desenvolvida durante o 3º trimestre 

Avaliarase positivamente e se considerará recuperada a materia pendente 

aos alumnos que superen os obxectivos neste trimestre. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

      No caso de avaliación formativa, serán o seguimento sistemático do 

alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para o 

desenvolvemento, de carácter individual: traballos escritos, presentacións 

orais, actitude de aprendizaxe, precisión nas producións e autoavaliación 

entre outros. 

     Envío regular de correccións das actividades 

   Táboa de observación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Proposta de actividades enviadas semanalmente a través do correo 

electrónico da titoría ou do correo da aula de inglés 

english@ceipzalaeta.com 

Actividades no E.V.A. Edixgal 

Listenings (Vídeos, songs, stories…) 

Lectura de textos curtos 

Actividades escritas 

Actividades interactivas 

Actividades  libros de texto en versión dixital 

Producción de cancións 

Representación de pequenos diálogos 

Elaboración de debuxos 

 

 

 

 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todos os alumnos teñen conectividade e dispoñen de medios 

tecnolóxicos dixiáis. 

 

Envios a través do correo electrónico da titoría ou do correo da aula de 

inglés english@ceipzalaeta.com 

Envío regular de correccións das actividades 

Materiais e recursos    -Plataforma educativa E.V.A. Edixgal 

   -Fichas interacivas 

   -Vídeos con cancións, Pequenos diálogos, explicación de estructuras    

     lingüísticas básicas, debuxos animados,  

   -Ordenador, tablet, teléfono móbil, impresora… 

   -Libreta, lápis, bolígrafo, pinturas… 

  - Calquera outro material do que dispoñan na casa 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

   A través de correo electrónico 

Conexión telefónica 

Boletíns de notas 

Publicidade Páxina web do centro 
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