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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de
avaliación

Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave
CIENCIAS NATURAIS

B1.1.

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e 
relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e comunica os 
resultados en diferentes soportes.

CCL, CSIEE
CAA, CD
CMCCT

B1.1.

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada 
contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos 
orais e/ou escritos.

CCL
CMCCT

B1.1.
CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos
textos de carácter científico.

CMCCT, CAA, 
CCL

B1.2.
CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións 
e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

CSIEE, CAA, 
CMCCT

B1.3.
CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas 
tecnoloxías da información para comunicarse e colaborar.

CD, CAA
CMCCT

B1.4.

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, 
seleccionando o material necesario, realizando, extraendo conclusións e 
comunicando os resultados.

CMCCT, CCL 
CAA, CSIEE

B1.4.

CNB1.4.2. 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.

CMCCT, CCL
CSC, CD, CAA
CSIEE

B4.2.
CNB4.2.1. Utiliza diferentes procedementos para determinar a medida 
da masa e do volume dun corpo.

CMCCT 

B4.2. CNB4.2.2. Describe a diferenza entre masa e volume. CMCCT, CCL

B4.4.

CNB4.4.1. Realiza experiencias sinxelas, en equipo, sobre reaccións 
químicas habituais na vida cotiá; formular problemas, enunciar 
hipóteses, seleccionar o material necesario, extraer conclusións e 
comunicar os resultados en diferentes soportes.

CMCCT, CAA
CSIEE, CCL, CD

CIENCIAS SOCIAIS

B1.1.

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.

CAA, CD
CMCCT, CCL

B1.1.
CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións 
e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades.

CSIEE
CAA

B1.1.
CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara e limpa. 

CAA
CCL

B1.3.
CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para 
ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais.

CCL, CAA
CMCCT, CSC

B1.3.

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos 
relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais 
e/ou escritos de carácter xeográfico, social e histórico.

CCL
CMCCT
CSC, CAA
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B1.3.

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes,
táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e 
a comunicación.

CCL, CD
CMCCT, CSC

B2.3.
CSB2.3.3.Define a translación da Lúa identificando e nomeando as fases
lunares. 

CMCCT, CCL

PLÁSTICA

B2.1. EPB2.1.2. Busca un cartel e confecciona o seu propio anuncio. CCEC, CSIEE

B2.2.
EPB2.2.2. Utiliza e manexa os elementos que estruturan o espazo 
gráfico (cuadrícula). 

CCEC
CMCT

B2.6.
EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos 
aprendidos. 

CCEC
CSC

B2.6.
EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as 
normas e indicacións establecidas. 

CSC
CCEC

B2.6.
EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a 
correcta realización dos exercicios e actividades.

CSC
CCEC

B3.1. EPB3.1.5. Representa e aplica adecuadamente o eixe de simetría. CCEC, CMCCT

B3.1.
EPB3.1.6. Representa formas xeométricas con precisión e coa axuda da 
cuadrícula e as ferramentas básicas.

CCEC
CMCCT

LINGUA CASTELÁ

B1.3.
LCB1.3.1. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, 
substituíndo elementos básicos do modelo dado.

CCL

B1.4.
LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse 
con progresiva precisión nos diferentes contextos de comunicación.

CCL

B1.5.
LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas 
actividades en situación de aprendizaxe individual ou colectivo.

CCL, CAA
CSC, CSIEE

B1.9.
LCB1.9.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes
da radio, televisión e da internet.

CCL, CD, CAA
CSC

B1.9.
LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade, 
imitando modelos.

CCL
CSC

B2.1.
LCB2.1.4. Resume textos lidos de diferente tipoloxía e adecuados a súa 
idade, reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais.

CCL
CAA

B2.3.
LCB2.3.2. Le voluntariamente en función dos seus gustos e finalidade 
persoal.

CCL, CAA, CSIEE

B2.4.
LCB2.4.3. Identifica o argumento de lecturas realizadas dando conta 
dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou autora, xénero.

CCL
CAA

B2.7.
LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da información.

CCL, CD
CAA

B3.1. LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da 
vida cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a 
súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos): diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, 
folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios 
publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas... 

CCL
CD
CAA
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B3.1.
LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

CCL
CAA

B3.1.
LCB3.1.3. Escribe, de forma creativa, diferentes tipos de textos 
adecuando a linguaxe ás características do xénero.

CCL, CCA
CSIEE

B3.1. LCB3.1.6. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza. CCL, CAA

B3.2.
LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción 
escrita dos seus compañeiros.

CCL
CSC

B4.4.
LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til nos textos de elaboración 
propia.

CCL

LINGUA GALEGA

B1.2.

LGB1.2.1. Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, 
seleccionar e clasificar, con certa autonomía, a información relevante e 
necesaria para realizar traballos ou completar información, valorando os 
medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

CCL
CD
CAA
CSC

B2.1.
LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes 
dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

CCL, CD
CSC

B2.1.
LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto 
(narrativo, descritivo e expositivo).

CCL

B2.1.
LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de 
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

CCL
CAA

B2.3.
LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais e secundarias.

CCL
CAA

B2.3. LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL, CAA

B2.6.
LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: 
de investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de 
problemas.

CCL, CSIEE
CAA

B3.1.
LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante 
notas, esquemas ou guións.

CCL
CSIEE
CAA

B3.1.
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e 
cohesionando, de maneira xeral, os enunciados.

CCL, CAA
CSIEE

B3.1.
LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, 
dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación). 

CCL

B3.1.
LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe 
non sexista.

CCL, CSC
CCEC

B3.5.
LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía. CCL, CAA, CSIEE

CD

B3.5.
LGB3.5.3. Utiliza, habitualmente, correctores de textos. CCL, CD, CAA

CSIEE

B3.6.
LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais para facilitar a 
comprensión dos textos e ilustralos de maneira creativa.

CCL, CD
CSIEE

B3.7.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas 
de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, 
calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… en 
calquera soporte.

CCL
CD
CAA

B4.1.
LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa 
función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, 
verbo e preposición.

CCL
CAA

B4.1. LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e CCL
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non persoais dos verbos. CAA

B5.1.
LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da 
literatura popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, 
conxuros, ditos, cantigas) e da literatura galega en xeral.

CCL
CAA
CCEC

MATEMÁTICAS

B1.1.
MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos e funcionais.

CMCT
CAA

B1.4.
MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas 
valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade.

CMCT, CAA
CSIEE

B2.1.

MTB2.1.2. 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.

CMCT
CAA
CCL

B2.4. MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. CMCT

B2.6.
EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as 
normas e indicacións establecidas. 

CSC
CCEC

B2.6.
EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a 
correcta realización dos exercicios e actividades.

CSC
CCEC

B2.6.

MTB2.6.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en comprobación
de resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións 
cotiás.

CMCT
CAA

B2.6. MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. CMCT, CAA

B3.1.
MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades 
convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida.

CMCT
CAA

B3.2.
MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e 
superficie en forma simple dando o resultado na unidade determinada de
antemán.

CMCT

B3.2.
MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade
ou masa dada en forma complexa e viceversa.

CMCT

B3.2. MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. CMCT

B4.2.
MTB4.2.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e 
triángulo.

CMCT

B4.3.
MTB4.3.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia 
e círculo: centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular.

CMCT

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

B1.1. VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna. CSC, CSIEE         

B1.2.
VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez
que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.

CSC, CSIEE
CCL        

B1.3.
VSCB1.3.2. Realiza unha autoavaliación responsable da execución das 
tarefas, expresando propostas de mellora.

CSC, CAA 
CSIEE

B1.4. VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. CSC, CSIEE         

B3.2.
VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a 
aprendizaxe.

CAA, CSIEE
CSC

B3.7. VSCB3.7.1. Coñece e respecta os dereitos e deberes do alumnado. CSC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: observación e análise das producións do 
alumnado.

Instrumentos: producións en diferentes soportes (manuais e 
dixitais).

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.
Manteranse os criterios de cualificación recollidos a través da 
concreción curricular e materializados nos estándares de 
aprendizaxe de cada área, correspondéndose os seguintes:
Desempeño 40%
Rendemento 25%
Actitude 20%
Convivencia 15%
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades 

Exercicios  e  actividades  relacionados  coas  aprendizaxes
instrumentais básicas.
Deseño de actividades e  tarefas  integradas e globalizadas
para  a  aplicación  competencial  das  aprendizaxes  en
situacións contextualizadas.
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)

Para todo o alumnado,  emprego dun horario  semanal  coa
proposta de actividades a  realizar.  O horario  é  orientativo,
tendo toda a semana para realizar as actividades, facilitando
deste modo que o alumnado traballe nos horarios que poida.

Para o alumnado con conectividade, posibilidade voluntaria
diaria de videoconferencias para manter o contacto, aclarar
dúbidas e facer unha achega persoal da situación.

Comunicación semanal co alumando na presentación das 
actividades e organización semanal do traballo, a través de 
Edixgal.
Seguimento diario da actividade do alumnado a través das 
mensaxes de Edixgal e videoconferencias, con aclaración de 
dúbidas e posibilidade de titorías individuais para o que 
precisen.
Dispoñibilidade de contacto a través de Abalar ou Edixgal.

Materiais e
recursos

Plataforma  Edixgal,  libros  dixitais  e  recursos  creados
especificamente.
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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 obrigatoria na páxina web do centro.
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