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LINGUA GALEGA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar 

información explícita en textos sinxelos de soportes variados 

(webs infantís, libros, carteis).

▪ LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos 

sinxelos procedentes dos medios de comunicación social ou propios de

situacións cotiás.

▪ LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta 

dun texto sinxelo.

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

galego, adaptados á súa idade e aos seus intereses.

▪ LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as palabras

▪ LGB2.6.3. Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, 

en silencio, sen dificultade.

▪ B3.1. Usar, as estratexias de planificación, textualización e

revisión do texto

▪ LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito 

creativo.

▪ LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación 

(punto, coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de 

exclamación e interrogación).

▪ B3.2. Producir 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.

▪ LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e 

descritivos) seguindo un guión establecido.

▪ LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando algúns 

elementos de cohesión.



▪ B3.6. Utilizar recursos gráficos e para textuais que faciliten 

a comprensión dos textos.

▪ LGB3.6.2. Ilustra creativamente os seus textos con imaxes 

redundantes co seu contido

▪ B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en 

calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa.

▪ LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas 

básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no pa-pel, 

limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado..

▪ B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, 

como apoio á comprensión e á produción de textos, así como 

aplicar o seu coñecemento na mellora do uso da lingua.

▪ LGB4.1.3. Separa as sílabas que conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba tónica das átonas.

▪ B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas 

básicas, apreciando o seu valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas.

▪ LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas 

nas súas producións escritas, con especial atención ás maiúsculas.

▪ B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así 

como unha sintaxe elemental nas producións orais e escritas.

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

▪ LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas 

producións.



VALORES

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 

coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal.

VSCB2.1.1.  Expresar  con  claridade  opinións,  sentimentos  e

emocións

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as 

diferenzas.

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais.

VSCB2.7.2. Recoñece e identifica as calidades doutras persoas.

B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo, amosando actitudes

cooperativas e establecendo relacións respectuosas.

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo.

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, 

baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua.



PLÁSTICA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1 Describir as características dos elementos presentes no 

contexto e as sensacións que as obras artísticas provocan.

EPB1.1.2. Describe as características dos feitos artísticos e as 

sensacións que as obras provocan. e expresa as súas apreciacións 

persoais cun criterio artístico.

EPB1.1.3. Identifica e coñece os termos propios da linguaxe 

plástica.

B1.3. Clasificar texturas, formas e cores atendendo a distintos 

criterios.

EPB1.3.1. Clasifica texturas e tonalidades de formas naturais e 

artificiais exploradas desde diferentes ángulos e posicións.

EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas e cores atendendo a criterios de

similitude e diferenza.

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico final.

EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións plásticas, 

explorando diversas técnicas e actividades manipulativas.

EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas.

EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, 

manexando diferentes técnicas.

B2.2. Coidar o material e os espazos e utilizalos 

adecuadamente.

EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de 

traballo.

B2.3. Respectar e valorar o traballo individual e en grupo.
EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas 

das demais persoas e colaborando coas tarefas  que lle foran 



encomendadas.

B2.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación para buscar material para as creacións propias 

ou colectivas.

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 

para documentarse sobre o seu contexto cultural e artístico.

EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 

para buscar material para as súas creacións artísticas.



LINGUA CASTELÁ

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B2.1. Ler en voz alta e en silencio diferentes textos.
▪ LCB2.1.2. Le en silencio textos sinxelos próximos á súa 

experiencia. CCL

▪ B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á 

súa idade e valorar a lectura como medio para ampliar o 

vocabulario, fixar a ortografía correcta e como gozo persoal.

▪ LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as 

ideas principais, textos de diversa tipoloxía textual. CCL- CAA

▪ B2. 3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para 

a comprensión lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía.
▪ LCB2.3.1. Identifica as palabras clave dun texto. CCL- CAA

▪ B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes 

intencións comunicativas, cohesivas de xeito ele-mental, 

aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a 

presentación.

▪ LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos 

sinxelos 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…. 

▪ LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas 

básicas, propias do nivel.

▪ LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e 

limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc. CCL - CD - CAA

▪ B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión

oral e escrita a través do coñecemento da lingua.

▪ LCB4.3.1. Clasifica e usa os tipos de nomes para elaborar textos

escritos sinxelos.

▪ LCB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de xénero e 



número, na expresión oral e escrita.

▪ LCB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións 

escritas.

▪ LCB4.3.5. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas 

propias. CCL

▪  B5.4. Reproducir a partir de modelos dados textos 

literarios moi sinxelos, en prosa ou en verso, con sentido estético 

e creatividade: contos e poemas.

▪ LCB5.4.1.  Crea,  con  axuda,  sinxelos  textos  literarios  moi

sinxelos (contos, poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 



MATEMÁTICAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.

MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do problema, pregunta realizada).

MTB1.1.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de 

problemas:revisa as operacións utilizadas, as unidades dos 

resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto da 

situación, busca outras formas de resolución etc.

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos 

apropiados.

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000.

MTB2.1.2. Aproxima números á decena centena e unidade de millar.

B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos, incluído o cálculo mental, en 

situacións de resolución de problemas.

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas

para realizar cálculo mental.

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coas operacións de 

multiplicación e dividisión na resolución de problemas 

contextualizados.

B3.4. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas 

relación, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria.

MTB3.4.1.  Resolve  problemas  da  vida  real  utilizando  as  medidas

temporais e as súas relacións.

B3.5. Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes 

moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea.

MTB3.5.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea 

utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais como 



figuradas.

MTB3.5.2. Calcula múltiplos e submúltiplos do euro.

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

capacidade e tempo.

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

en forma simple.

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

B3.3. Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo 

unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os 

resultados nas unidades de medida máis axeitadas, explicando 

oralmente e por escrito o proceso seguido e aplicándoo á 

resolución de problemas.

MTB3.3.1. Coñece e utiliza as equivalencias entre diversas unidades 

de medida da mesma magnitude.

MTB3.3.2. Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos 

e as estratexias utilizadas en todos os procedementos realizados.

MTB3.3.3. Resolve problemas da vida real utilizando as unidades de 

medida máis usuais



CIENCIAS SOCIAIS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, 

selección e organización de información sobre a área 

(empregando as TIC e outras fontes), a realización dun produto, 

a documentación do proceso e a comunicación dos resultados, 

valorando o esforzo e amosando actitudes de cooperación, 

participación e respecto

CSB1.1.1.Busca información, selecciona a relevante, a organiza, 

analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente ou por 

escrito.

CSB1.1.2. Manifesta autonomía na planificación e execución de 

accións e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma 

de decisións e asume responsabilidades.

B2.1.Recoñecer e situar os elementos principais do sistema 

solar: o Sol, os planetas e as súas características básicas.

CSB2.1.1.Identifica, localiza os elementos principais do Sistema 

Solar: o Sol, os planetas e recoñece algunha das súas características

básicas.

B2.7.Identificar a atmosfera como escenario dos fenómenos 

meteorolóxicos, coñecer algúns destes fenómenos máis 

frecuentes na súa contorna e explicar, de maneira sinxela como 

se forman as nubes e as precipitación.

CSB2.7.1.Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e describe as 

causas que producen a formación das nubes e as precipitacións.

B2.12. Explicar como se produce o ciclo da auga e as súas 

fases relacionándoos cos elementos da paisaxe da súa 

contorna próxima.

CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o 

ciclo da auga.

B3.1.Expoñer e explicar a organización social, política e 

territorial da contorna próxima a través da interpretación dun 

mapa mental.

CSB3.1.1.Describe a estrutura básica da organización social, 

política e territorial da contorna próxima.



CIENCIAS DA NATUREZA

1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.3.. Traballar de forma cooperativa apreciando o coidado pola

seguridade propia e a dos seus compañeiros/as, coidando as 

ferramentas e facendo un uso axeitado dos materiais.

CNB1.3.1. Coñece e aplica estratexias para estudar e traballar de 

forma eficaz individualmente e en equipo, amosando habilidades para

a resolución pacífica de conflitos.

B4.2. Realizar experiencias sinxelas para recoñecer os 

cambios de estado da auga.

CNB4.2.1Explica os cambios de estado da auga en fenómenos 

naturais e situacións da vida cotián.

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais do 

seu contorno próximo, recoñecer as súas características 

principais e buscar información en fontes variadas.

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e 

clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con 

criterio científico

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os 

órganos máis importantes para o seu funcionamento

CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa do propio corpo, o seu 

funcionamento nun sentido global e os cambios nas distintas etapas 

da vida

B2.2. Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o 

desenvolvemento persoal  de determinados hábitos de 

alimentación, hixiene., exercicio físico e descanso, deseñando 

protocolos para a súa prevención

CNB2.2.1 Emprega hábitos de hixiene, de exercicio e de alimentación

sa na súa casa.

CNB2.2.2. Recoñece algúns factores causantes das enfermidades 

máis habituais(caries, gripe e obesidade) e aplica actuacións para a 

súa prevención

B3.2. Observar e rexistrar de forma cooperativa, algún proceso 

asociado ao ciclo vital dun ser vivo, no seu medio. Comunicar de

xeito oral e escrito os resultados, empregando soportes textuais 

variados.

CNB3.2.1. Coñece as funcións de relación, reprodución e nutrición 

dun ser vivo e as explica empregando diferentes soportes.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  tarefas de repaso e reforzo do visto durante o 

primeiro e segundo trimestre nas distintas materias.

Lingua castelá e galega:

Revisión e  análise das producións do  alumnado.

-Lectura comprensiva de diferentes tipos de textos

-Produción escrita atendendo ao léxico, normas ortográficas, a

estrutura, redacción e creatividade.

-Apreciación do coñecemento da lingua no seu uso correcto.

   Matemáticas:

     - Repaso e reforzo da suma, resta, multiplicación e división.

     - Comprensión, razoamento e resolución de problemas    

aplicando o traballado nos dous primeiros trimestres.

     - Actividades de tempo e diñeiro

     - Aproximacións e descomposición de números.

     - Reforzo das medidas de lonxitude, peso e capacidade.

 Ciencias Sociais e da natureza:

     - Tarefas relacionadas coa materia impartida nos dous primeiros

trimestres a modo de preguntas curtas, verdadeiro ou falso, carteis,

murais...

Instrumentos: revisión dos portafolios e os traballos incluídos nos 

mesmos da primeira e segunda avaliación. Tamén terase en 

conta o traballo realizado neste trimestre para unha mellora da 

nota.

Cualificación

final

Será obtida, dado o carácter continuo, global, diagnóstico e 

formativo da avaliación, a partir das cualificacións da 1ª e a 2ª 

avaliacións, e poderá modificarse en positivo en función das 

actividades realizadas no 3º trimestre. 

Ademais atenderase aos criterios de cualificación establecidos 

para o terceiro nivel de primaria:

Desempeño 40%   Actitude 25%

Rendemento 20%  Convivencia 15%



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades de repaso e reforzo do visto nos dous 

primeiros trimestres.

Tense en conta evitar a sobrecarga de tarefas e 

procúrase a flexibilidade na súa esixencia, adaptándose 

ás características do alumnado. 

Metodoloxía

(alumnado con

conectividade e

sen

conectividade)

Notificacións por abalar, web do centro, correos 

electrónicos e chamadas iniciais para os que teñen 

conectividade.

Chamadas telefónicas e tarefas por correo ordinario aos 

que non teñen conectividade.

Lévase a cabo a coordinación co profesorado PT e AL.

Materiais e

recursos

Materiais: para o profesorado o propio que dispoña nas 

súas casa. Para o alumnado, libro e libreta da materia 

(se a teñen na casa) ou calquera folla en branco.

Os recursos para o alumnado é Internet e o correo 

ordinario.



4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

O alumnado recibirá información a través dos correos 

electrónicos, pola aplicación Webex e por correo ordinario.

Publicidade 

"Enviarase un comunicado desde o centro, a través de Abalar,

informando da publicación das Adaptacións das Programacións

Didácticas  do  curso  2019/2020  na  páxina  web  do  centro,

garantindo así a súa publicidade.


