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XUSTIFICACIÓN  

 

 

A vixente lexislación establece uns obxectivos xerais para a etapa de 

Educación Primaria, entendidos estes como os referentes relativos aos logros 

que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como 

resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente 

planificadas para tal fin. Do mesmo xeito, establécense uns criterios de 

avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables por áreas e por niveis co 

gallo de facilitar o proceso de avaliación do alumnado. Tendo en conta todo 

isto, existe unha gran concreción en canto aos aspectos que se deben traballar 

e valorar durante a etapa, pero deixa a porta entreaberta en relación aos 

contidos fundamentais e imprescindibles para que o alumno avance con 

garantías cara o seguinte curso, establecendo soamente uns referentes a nivel 

etapa. 

A avaliación é unha das funcións principais dos mestres, estando recollida esta, 

en infinidade de documentos lexislativos: ROC, LOMCE, Decreto de currículo, 

etc. Segundo o artigo 12 do Decreto 105/2014 do 4 de Setembro polo que se 

establece o currículo de Educación Primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia, os mestres e mestas deberán establecer uns criterios de promoción 

claros, que, á súa vez, deberán facerse públicos e estar á disposición  das 

familias. 

Tendo en conta toda esta información relativa ao proceso de avaliación, dende 

o CEP Carlos Casares, mediante a Comisión de Coordinación Pedagóxica, 

decidiuse establecer uns criterios de promoción consensuados, meditados e 

aprobados pola totalidade do claustro do centro. A través das diferentes 

reunións mantidas, establecéronse uns criterios por niveis en base ás materias 

consideradas troncais (linguas e matemáticas), entendidas estas como o eixe 

vertebrador e o punto de referencia para poder adquirir as competencias clave 

establecidas na LOMCE. 

O presente documento constitúe o produto final deste proceso, incluíndose no 

mesmo os criterios de promoción por niveis en torno aos aprendizaxes 

matemáticos e lingüísticos. 



MATEMÁTICAS: PRIMEIRO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso na resolución dun 

problema simple de matemáticas ou en contextos da realidade. 

 Le, escribe e ordena números ata o 99. 

 Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

 Realiza cálculos numéricos básicos coa suma e a resta (sen levada) na 

resolución de problemas. 

 Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de 

problemas: comprensión do enunciado, recoñecer a pregunta, razonar o 

resultado, deducir a operación e respostar á pregunta. 

 Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e media hora. 

 Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes (5, 10, 20 e 50 

euros), tanto para resolver problemas se situacións reais como figuradas. 

 Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a un mesmo 

empregando os conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-

abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

 Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións gráficas básicas. 



LINGUAS – PRIMEIRO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias.  

 Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do ámbito 

escolar e social. 

 Le con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos de variada 

tipoloxía, breves e adaptados á súa idade. 

 Relaciona os códigos oral he escrito: discrimina sons nas palabras e 

consolida aspectos grafomotores e grafías das linguas castelá e galega en 

palabras significativas. 

 Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos propios do 

ámbito escolar e social: listas, notas, normas, felicitacións, instrucións, 

contos, anécdotas... 

 Forma e ordena correctamente oracións simples para compoñer textos 

sinxelos. 



MATEMÁTICAS: SEGUNDO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 

 Le, escribe e ordena números ata o 999. 

 Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

 Realiza cálculos numéricos coas operacións da suma e da resta na 

resolución de problemas contextualizados. 

 Coñece e utiliza as principais unidades de medida de lonxitude (centímetro e 

metro), peso (quilo, medio quilo e cuarto de quilo)  e capacidade (litro, 

medio litro e cuarto de litro) e resolve problemas sinxelos de medida 

 Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e cuartos) e 

resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas temporais 

axeitadas e as súas relación. 

 Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en 

situación reais como figuradas. 

 Coñece os diferentes tipos de polígonos. Corpos con formas cúbicas e 

esferas en obxectos do entorno inmediato. 

 Coñece os elementos básicos que conforman os polígonos 

 Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos contidos 

traballados. 

 Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas. 



LINGUAS – SEGUNDO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Comprende, de forma  global, a información xeral dun texto oral sinxelo de 

uso habitual, do ámbito escolar e social. 

 Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos do ámbito escolar e social, 

de diferente tipoloxía: noticias, avisos, contos, anécdotas... 

 Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de 

textos moi sinxelos adaptados á súa idade. 

 Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos axeitados á súa idade 

propios da vida cotiá, do ámbito escolar e social, atendendo á forma da 

mensaxe e á súa intención comunicativa e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas básicas: cartas, folletos informativos, noticias, 

instrucións, receitas, textos literarios... 

 Forma e ordea correctamente oracións simples para  compoñer textos 

axeitados á súa idade. 

 Utiliza con correción os tempos verbais : presente, pasado e futuro ao 

producir textos orais e escritos. 

 Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e 

escrita. 



MATEMÁTICAS: TERCEIRO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os 

datos, contexto do problema, pregunta realizada). 

 Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 

 Realiza correctamente series tanto ascendentes coma descendentes. 

 Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 10.000. 

 Emprega e automatiza algoritmos estandarizados da suma e resta 

 Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para realizar 

cálculo mental. 

 Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación  

 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, 

empregando estratexias heurísticas, de razoamento.  

 Realiza cálculos numéricos coa operación de división con divisores dunha 

cifra. 

 Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: 

revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

 . Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude (m, dm, cm, km, g, kg, 

l e dl) 

 Resolve problemas da vida real utilizando as unidades de medida máis 

usuais. 

 Resolve problemas da vida real utilizando as medidas temporais e as súas 

relacións 

 Sabe ler no reloxo dixital as horas, medias horas e cuartos. 

 Coñece as diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión 

Europea  

 Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas: revisando 

as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto. 



 Identifica as figuras planas recoñecendo os seus elementos básicos (lados, 

vértices e ángulos) 

 Interpreta e describe situacións, mensaxes e feitos da vida diaria utilizando o 

vocabulario xeométrico axeitado: indica una dirección, explica un percorrido, 

oriéntase no espazo. 

 Recolle e clasifica datos de situacións do seu contorno, utilizándoos para 

construír táboas ou gráficas. 

 Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación. 

 Interpreta gráficas de táboas extraendo a información explícita. 

 



LINGUAS - TERCEIRO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa claridade. 

 Participa activamente e con coherencia básica en diversas situacións de 

comunicación. 

 Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso 

habitual, do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas 

principais: noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos 

científicos, anuncios publicitarios, receitas médicas…. 

 Elabora comprensiblemente textos orais breves e sinxelos do ámbito escolar 

e social, adecuados ao nivel, imitando modelos. 

 Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental, utilizando nexos 

básicos.  

 Le sen dificultade, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade.  

 Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual.  

  Iníciase na utilización do dicionario de xeito guiado. 

 Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos axeitados á súa idade 

propios da vida cotiá, do ámbito escolar e social, utilizando elementos de 

cohesión básicos: noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos 

científicos, anuncios publicitarios, receitas, instrucións, normas…. 

 Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do nivel. 

 Recoñece e identifica as categorías gramaticais básicas: presentar ao nome, 

substituír ao nome, expresar características do nome, expresar acción. 

 Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro, ao 

producir textos orais e escritos. 

 Utiliza correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe 

elemental nas producións orais e escritas. 



MATEMÁTICAS: CUARTO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as operacións 

utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as solucións 

no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc. 

 Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de 

datacións. 

 Le fraccións e as representa graficamente. 

 Descompón, compón e redondea números naturais e decimais, interpretando 

o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, 

empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando 

conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións.  

 Mide a unidade cos instrumentos máis axeitados para medir e expresa as 

medicións, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia 

utilizada. 

 Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 

 Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas 

relacións. 

 Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e 

billetes do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para 

resolver problemas en situación reais coma figuradas. 

 Identifica os corpos xeométricos, nomeando e recoñecendo os seus 

elementos básicos (lado, vértice, cara, aresta e ángulo) 

 Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: 

centro, raio e diámetro. 

 Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisando as 

operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto. 



 Extrae e analiza correctamente as informacións que se presentan en diversos 

tipos de gráficos: barras, liñas sectores e pictogramas 

 

 



LINGUAS - CUARTO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa claridade. 

 Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva 

precisión nos diferentes contextos de comunicación. 

 Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso 

habitual,do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas 

principais. 

 Elabora, imitando modelos, textos orais breves e sinxelos atendendo á forma 

da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa 

intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). 

 Le sen dificultade e con certa expresividade, diferentes tipos de textos 

apropiados á súa idade 

 Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos do 

ámbito escolar e social. 

 Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e 

reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais. 

 Identifica o argumento de lecturas realizadas  

 Coñece os elementos básicos que compoñen o dicionario  e usa este dun 

xeito correcto como ferramenta de apoio ás diferentes tarefas e dificultades 

presentadas. 

 Escribe, en diferentes soportes, textos axeitados á súa idade do ámbito 

escolar e social: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, 

literarios e prescritivos) diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, 

contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, anuncios 

publicitarios, receitas, instrucións, normas…. 

 Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión 

básicos e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas. 



 Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 

presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, 

expresar accións ou estados. 

 Utiliza correctamente as regras de puntuación e  constrúe correctamente 

oracións desde o punto de vista sintáctico, nas producións orais e escritas. 

 Desenvolve estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua (normas de acentuación, signos de puntuación, 

sintaxe básica…) 



MATEMÁTICAS: QUINTO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Le, escribe, ordena e interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números 

naturais, fraccionarios e decimais (ata as centésimas), utilizando 

razoamentos apropiados e interpretando o valor posicional das cifras. 

 Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 

 Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e 

división con números naturais e decimais (ata as centésimas). 

 Suma e resta fraccións co mesmo denominador. 

 Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

 Iníciase na formulación de preguntas e na busca de respostas apropiadas na 

resolución de problemas. 

 Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non 

convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha 

medida. 

 Realiza equivalencias e transformacións con medidas das magnitudes de 

lonxitude, masa e capacidade. 

 Calcula a área e o perímetro do rectángulo, cadrado e triángulo. 

 Identifica e diferenza os elementos básicos da circunferencia e o círculo: 

centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular. 



LINGUAS: QUINTO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva 

precisión nos diferentes contextos de comunicación. 

 Participa activamente e con coherencia básica en diversas situacións de 

comunicación:  

 Expresase de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en 

diferentes situacións con vocabulario axeitado e estrutura 

coherente.Comprende de forma global a información xeral de textos orais 

de uso habitual do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as 

ideas principais. 

 Le, diferentes tipos de textos adecuados á súa idade con velocidade, fluidez e 

entoación adecuada. 

 Utiliza o dicionario con certa fluidez coñecendo e identificando os elementos 

que compoñen o mesmo. 

 Resume textos lidos de diferente tipoloxía e adecuados a súa idade, 

reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais. 

 Escribe diferentes tipos de textos organizando as ideas con cohesión básica e 

respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

 Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 

ortográficas propias do nivel nos seus textos escritos. 

 Coñece, recoñece e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto: 

substantivos, determinantes, adxectivos, pronomes e verbos. 

 Identifica os sinónimos, antónimos e palabras polisémicas en diferentes 

situacións lingüísticas. 

 Utiliza unha sintaxe básica nas súas producións escritas. 



MATEMÁTICAS: SEXTO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Le, escribe, ordena e interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números 

naturais, fraccionarios e decimais, interpretando o valor posicional das 

cifras. 

 Utiliza os números negativos en contextos reais. 

 Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións e o uso das 

parénteses. 

 Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e 

división cos números naturais, fraccionarios e decimais. 

 Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10. 

 Calcula el mcd y mcm de dos o máis números. 

 Utiliza as porcentaxes e resolve problemas de proporcionalidade directa 

usando a regra de tres. 

 Estima, mide, compara, ordena e coñece as equivalencias das medidas das 

magnitudes de lonxitude, masa, superficie e volume. 

 Suma e resta as medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie 

expresando os resultados en forma  complexa e incomplexa. 

 Comprende e realiza cálculos con medidas angulares. 

 Clasifica os diferentes polígonos atendendo a diferentes criterios . 

 Calcula área e perímetro de rectángulos, cadrados e triángulos para resolver 

e interpretar problemas da vida cotiá. 

 Realiza e interpreta gráficos sinxelos: diagramas de barras, poligonais  e de 

sectores. 

 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

 Identifica e diferenza os elementos básicos da circunferencia e o círculo: 

centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular. 

 

 



LINGUAS: SEXTO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 Emprega a lingua oral e transmite as ideas con claridade, coherencia e 

corrección. 

 Comprende a información xeral en textos  orais no ámbito escolar e social. 

 Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas diferentes funcións da linguaxe. 

 Le diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e 

entoación adecuada. 

 Resume un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais 

e secundarias nos distintos tipos de textos. 

 Escribe distintos tipos de textos propios dos ámbitos da vida cotiá, escolar e 

social en distintos soportes: diarios, cartas, noticias, anuncios, receitas,…. 

 Organiza as ideas con claridade, con cohesión e respectando s normas 

gramaticais e ortográficas. 

 Utiliza o dicionario como recurso para resolver dúbidas sobre a lingua, o uso 

ou a ortografía das palabras, coñecendo todos os matices que caracterizan 

este tipo de recursos. 

 Aplica correctamente os signos de puntuación e as regras de acentuación e 

ortográficas propias do nivel. 

 Identifica todas as categorías gramaticais  pola súa función na lingua. 

 identifica todos os tempos nas formas persoais e non persoais do modo 

indicativo. 

 Diferenza familias de palabras e distingue entre derivación e composición de 

palabras. 

 Identifica e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, homónimas, 

frases feitas, siglas e abreviaturas. 

 Identifica oracións e diferenza suxeito e  predicado. 

 

 



MATERIAS PENDENTES: MÍNIMOS PARA PROMOCIONAR 

AO SEGUINTE NIVEL 

 
A Comisión de Coordinación Pedagóxica, reunida coa finalidade de establecer 

un criterios claros para promocionar ao seguinte nivel, e dado o carácter 

instrumental e a importancia que teñen as áreas de Matemáticas, Lingua 

Galega e Lingua castelá para lograr os obxectivos anteriormente marcados e 

acadar un grao óptimo de adquisición das competencias clave, decidiu o 

seguinte: 

Un alumno ou alumna non promocionará ao nivel seguinte cando se dean as 

seguintes situacións: 

 

1. Un alumno ou alumna suspenda dúas ou máis das materias anteriormente 

citadas (Lingua Galega, Lingua Castelá ou Matemáticas) 

2. Un alumno ou alumna suspenda tres materias curriculares calquera. 

 

En calquera caso, será a comisión de avaliación, co titor ou titora ao fronte, 

quen decidirá en última instancia e tomará as decisións oportunas tendo en 

conta o recollido neste documento, así como calquera outra información 

relavante con respecto ao alumnado. 

 



 


