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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

Área Criterios de avaliación / Estándares de aprendizaxe 

Lingua Galega Estándares: 

LGB1.9.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

LGB111.1. Usa, dunha forma xeral, unha linguaxe non sexista.. 

LGB1.11.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto (narrativo, descritivo, expositivo) adecuado á súa idade. 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, adecuado á súa idade. 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de 

exclamación e interrogación). 

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

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos) seguindo un guión establecido. 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando algúns elementos de cohesión. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, 

limpeza, calidade caligráfica, interliñado… en calquera soporte. 

LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en formas verbais dadas. 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 
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LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e cámbiao. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación. 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas. 

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

LGB4.5.2. Sinala intuitivamente o verbo e os seus complementos, especialmente o suxeito, en oracións. 

LGB4.6.1. Usa, con certa autonomía, o dicionario en papel ou dixital. 

LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando familias de palabras. 

LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas de uso habitual. 

LGB5.3.1. Identifica o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: narrativa, poesía e teatro 

Lingua Castelá Estándares: 

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa claridade. 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes contextos de 

comunicación. 

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais. 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión básicos e respectando as normas gramaticais e 

ortográficas básicas. 

LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc. 

LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente 

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos breves do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis, ilustrándoos para 

facilitar a súa compresión ou mellorar a súa presentación. 
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LCB3.6.1. Exprésase por escrito, utilizando de xeito habitual, unha linguaxe non sexista e respectuosa coas diferenzas. 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar 

características do nome, expresar accións ou estados. 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

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

LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas. 

LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos entre oracións ao producir textos orais e escritos. 

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. 

LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento da estrutura do dicionario e no seu uso para buscar o significado de diferentes tipos palabras. 

LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas. 

LCB4.4.1. Utiliza as diferentes clases de palabras para elaborar o discurso. 

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

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto. 

LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos. 

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito guiado, comparacións, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios. 

LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos 

dados 

Matemáticas Estándares: 

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 
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comproba e interpreta as solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc. 

MTB1.4.1. Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático. 

MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación 

da crítica razoada. 

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións. 

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

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

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números naturais e decimais, interpretando o valor de posición de cada unha das súas 

cifras. 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na resolución de problemas contextualizados. 

MTB2.3.3. Realiza operacións con números decimais na resolución de problemas contextualizados. 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división (de ata dúas cifras) con distintos tipos 

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

MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir calquera número e de cadencias 

5, 25 e 50 a partir de múltiplos de 5, 25 e 50. 

MTB2.4.5. Emprega a calculadora aplicando as regras dos eu funcionamento para investigar e resolver problemas. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis 

axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada. 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple dando o resultado na unidade determinada de 
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antemán. 

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa. 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas relacións. 

MTB3.4.1. 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 coma figuradas. 

Ciencias da 
Natureza 

Estándares: 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrita. 

CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira ordenada, clara e limpa. 

CNB1.1.3. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 

CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos bloques de contidos. 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo amosando habilidades para a resolución pacífica de 

conflitos. 

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do organismo. 

CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co medio e as formas de coidalos. 

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de alimentación sa e diferencia prácticas e mensaxes que son 

contraproducentes para a saúde. 

CNB2.2.2 Identifica e valora as súas habilidades persoais. 

CNB2.2.3. Recoñece algúns factores que producen as enfermidades máis habituais (carie, catarros, gripe, obesidade) e aplica 
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actuacións para á súa prevención. 

CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos en función dos nutrientes principais. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, 

con criterio científico. 

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica plantas do seu contorno, con criterio científico. 

CNB3.1.4. Identifica hábitats de seres vivos e elabora un protocolo para respectar a biodiversidade. 

CNB3.2.1. Coñece e explica as funcións de relación, reprodución e alimentación. 

Ciencias 
Sociais 

Estándares: 

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

analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e asume 

responsabilidades. 

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

CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais. 

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifestan a comprensión de textos orais 

e /ou escritos de carácter xeográfico, social e histórico. 

CSB2.1..1 Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e as súas consecuencias. 

CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de medida que se utilizan para a recollida de datos 

atmosféricos clasificándoos segundo a función e información que proporcionan e fai medicións, interpretacións de datos e predicións 

do tempo atmosférico. 
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CSB2.5.3.Interpreta e elabora sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os seus elementos principais. 

CSB2.6.1.Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e cursos de auga, explicando como se forman as augas 

subterráneas, como afloran e como se accede a elas. 

CSB2.6.2.Diferenza cuncas e vertentes hidrográficas. 

CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un deles. 

CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns dos seus tipos. 

CSB2.7.2.Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais, describe os seus usos e utilidades clasificando algúns minerais 

segundo as súas propiedades. 

CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción humana neste. 

CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e o consumo responsable. 

 

Educación 
Artística 

Estándares: 

EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos de tamaño, equilibrio, proporción e cor, e engadindo 

textos utilizando a tipografía máis axeitada á súa función. 

EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de forma oral e escrita, o contido das imaxes dunha obra artística concreta. 

EPB1.2.1. Representa formas naturais e artificiais presentes no contexto, utilizando instrumentos, técnicas e materiais adecuados na 

súa obra persoal. 

EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, atendendo a distintos criterios (similitude, diferenza, tacto, dureza, etc.) 

EPB1.2.5. Identifica as formas de representar a figura humana nas obras. 
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EPB1.3.3. Expresa as sensacións e as apreciacións persoais sobre as obras plásticas dun autor ou dunha autora cun criterio artístico. 

EPB1.3.2. Procura información sobre artistas plásticos/as da propia cultura ou alleos, en relación coas características da súa obra. 

EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, cores, texturas e materiais. 

EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido estético, de forma cada vez máis autónoma. 

EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais téxtiles de refugo. 

EPB2.1.5. Experimenta con materiais e texturas para creacións orixinais, integrándoos de diferentes maneiras. 

EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas, etc. para os debuxos usando liñas grosas, finas, sombras, manchas, etc. 

EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, témperas, etc.) con finalidade estética. 

EPB2.1.10. Representa imaxes usando diferentes características da cor. 

EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para coñecer expresións artísticas e culturais dos pobos do mundo. 

EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo. 

Valores 
Sociais e 
Cívicos 

Estándares:  

VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade relacionando a representación que fai de un mesmo e a imaxe que 

expresan das demais persoas. 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais persoas. 

VSCB1.4.3 Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas 

VSCB1.6.3. Define e formula claramente problemas de convivencia. 

VSCB.1 7.1.Sopesa as consecuencias das súas accións. 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade e coherencia opinións, sentimentos e emocións. 
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VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos. 

VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas e opinións. 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. 

VSCB2.5.1. Relaciona diferentes ideas e opinións para atopar os seus aspectos comúns. 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais. 

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

VSCB3.5.1. Argumenta a necesidade de protexer os dereitos básicos da infancia. 

VSCB3.5.3. Razoa as consecuencias da explotación infantil e a trata de nenos e nenas. 

VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación entre dereitos e deberes. 

VSCB3.7.1. Expón de forma argumentada a importancia de valorar a igualdade de dereitos de homes e mulleres, a 

corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da familia. 

VSCB3.8.2. Razoa os motivos da conservación dos bens naturais 

VSCB3.8.3. Propón iniciativas para participar no uso adecuado de bens naturais razoando os motivos. 

 
En todas as áreas e estándares plantexados se traballan a totalidade de competencias clave, que se atopan no currículo, así como na LOMCE. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Nesta avaliación se terá en conta, de maneira favorable, a realización das  

tarefas de aqueles nenos e nenas que as envíen para a súa corrección ou 

as fagan chegar dalgunha maneira, concretamente aqueles que si posúen 

os recursos para elo, xa que de non ser así estaríase a incorrer en 

desigualdades sociais. 

Instrumentos: 

Os instrumentos de avaliación son a corrección directa das tarefas 

realizadas por parte do alumnado e posteriormente enviadas. Non 

obstante, terase presente que existe alumnado con dificultades socio-

culturais e familiares que xunto coa imposibilidade de acudir ao aula 

impiden o emprego de outros instrumentos que foron utilizados, como as 

libretas, traballos de aula, a observación directa e sistemática... 

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. 

As porcentaxes xa plantexadas xa no seu día na concreción curricular, e 

que se estiman de suma importancia son: desempeño (50 %), rendemento 

(20 %), actitude (25 %) e convivencia (15 %) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Son enviadas actividades das áreas que me competen como titora, nas 

que se adxuntan vídeos explicativos co fin de repasar os contidos xa 

dados nos trimestres previos e que figuran nos seus libros de texto.  

As actividades prácticas son de resposta longa, de completar ou tipo 

test, pero tamén hai xogos online gratuítos, suxerencias de películas 

para traballar a intelixencia emocional... 

Envíanse de maneira quincenal ou semanal, atendendo a entrega do 

alumnado e a resposta das familias. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Está basada na aprendizaxe significativa, xa que se parte das 

experiencias e coñecementos previos do alumnado, pois 

principalmente, se traballa o reforzo competencial e conceptual dos 

aspectos xa aprendidos. Ademais, se priorizan os contidos realmente 

relevantes e funcionais para a vida cotiá, e que serán empregados no 

seguinte nivel (5º).  

No proceso de ensino– aprendizaxe, adquiro o papel de guía mediador 

e manteñocontacto coas familias por Espazo Abalar, tanto mandando 

mensaxes colectivamente como individual; co correo electrónico do 

colexio quen, a súa vez, envíame as mensaxes; e telefonicamente 

dende o meu teléfono persoal e co número oculto.  

As tarefas envíanse tendo en conta evitar a sobrecarga e procúrase a 

flexibilidade na súa esixencia, adaptándose ás características do 

alumnado. Estas móstranse na web do cole, salvo nos casos de dous 

nenos que non teñen acceso á mesma por non posuír recursos, 

séndolles enviadas, gracias ao Equipo Directivo e ao Concello, aos seus 

fogares. 

Materiais e recursos 

Os recursos empregados son diferentes páxinas de Internet para 

repasar os contidos, fichas de repaso e afianzamiento, visionado de 

explicacións por mestres/as adaptados as súas idades e gustos... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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  

 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro 
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