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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE CRITERIO DE AVALIACIÓN CC 

▪ CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e 
relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao 
proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito. 

Busca e selecciona a información relevante e a comunica 
oralmente ou por escrito. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación 
(internet, blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa 
terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

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

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

Manifesta autonomía na planificación e execución de 

accións e tarefas. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de 

idade da historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos 

que marcan os inicios e finais nomeando algunhas fontes da 

historia representativas de cada unha delas. 

Nomea algunhas fontes da historia representativas de cada 

unha das idades da historia. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis 

importantes das distintas idades da historia en España. 

Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis 

importantes das distintas idades da historia en 

España. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CNB1.1.1.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. 

Busca, selecciona e organiza información  relevante  e 

comunica os resultados en diferentes soportes. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

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

 Accede á información dos textos de carácter científico. ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CNB4.2.1. Identifica e explica algunhas das principais 
características das diferentes formas de enerxía: mecánica, 
lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química. 

Identifica  algunhas das principais características das diferentes 
formas de enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, 

térmica e química. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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▪ CNB4.2.2. 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. 

Identifica  os beneficios e riscos relacionados coa utilización das 
enerxías renovables e non renovables: esgotamento, choiva 

ácida, radioactividade. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CSC 

 

▪ CNB5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas 
segundo o número de pezas, o xeito de accionalas e a acción que 
realizan. 

 
Identifica diferentes tipos de máquinas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CNB5.1.3. Observa e identifica algunha das aplicacións das 
máquinas e dos aparellos e a súa utilidade para facilitar as 
actividades humanas. 

 Identifica a utilidade das máquinas  para facilitar as actividades 
humanas. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do ser humano. 

Localiza os principais órganos implicados na realización das 
funcións vitais do ser humano. 

▪ CMCT 

▪ MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para 

situacións futuras similares. 

Reflexiona sobre os problemas resoltos, valorando as ideas 

claves. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o 

coñecemento á comprensión de datacións. 

Comprende os números romanos. 
▪ CMCT 

▪ MTB2.1.2. Le, escribe, ordena e 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. 

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

cotiá, interpretando o valor de posición de cada unha das 

súas cifras 

▪ CMCT 

▪ MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación e división con distintos tipos de números 

(naturais, enteiros, decimais e fraccións). 

Realiza operacións números naturais, enteiros, decimais e 

fraccións. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ MTB2.9.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución 

de problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades 

dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 

contexto e buscando outras formas de resolvelo. 

Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operacións empregadas. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSIEE 
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▪ MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas, 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. 

Estima lonxitudes, capacidades, masas de obxectos e espazos 

coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis 

axeitados para medir. 

▪ CMCT 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando 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. 

Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis 

usuais. 

 

 

 

▪ CMCT 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e 

corrección. 
Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas 

expresións axeitadas para as diferentes funcións da linguaxe. 
Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. 

▪ CCL 

▪ LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas 

actividades en situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 
 Utiliza a información recollida para levar  actividades  de 

aprendizaxe individual. 
▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos 

de textos atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

Comprende diferentes tipos de textos. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB2.4.2. Elabora resumos  e esquemas de textos lidos e 

identifica os elementos característicos dos diferentes tipos de texto. 
 Elabora resumos e esquemas de textos lidos. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de 

soporte informático para obter datos e información para realizar 

traballos individuais ou en grupo. 

Consulta diferentes  textos para obter datos e información 

para realizar traballos individuais. 
▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ LCB2.8.3. Infire, interpreta e formula hipótese sobre o contido. 

Sabe relacionar os elementos lingüísticos cos non lingüísticos nos 

diferentes tipos de textos. 

Infire e interpreta sobre o contido. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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▪ LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito 

da vida cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos 

electrónicos, noticias, textos literarios, folletos informativos e 

literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 

regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, …. 

Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da 

vida cotiá, do ámbito escolar e social. 
▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando 

as ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias 

lineais cohesivas e respectando as normas gramaticais e 

ortográficas. 

Escribe textos organizando as ideas con claridade e 

respectando as normas gramaticais e ortográficas. 
▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida 

persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas principais, 

evitando parafrasear o texto e utilizando unha expresión persoal. 

Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e 

do ámbito escolar, recollendo as ideas principais. 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións 

argumentadas e usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 
Expresa, por escrito, opinións e usa, de xeito habitual, unha 

linguaxe non sexista. 
▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB3.7.1.- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e 

orde os escritos. 
Revisa a limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa 

función na lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar 

características do nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 

relacionar palabras ou oracións. 

Identifica algunhas as categorías gramaticais pola súa 

función na lingua. 
▪ CCL 

▪ LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun 

texto. 
Identifica  os diferentes tipos de palabras nun texto. ▪ CCL 

▪ LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de 

textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos. 
 Recoñece  as características fundamentais de textos literarios 

narrativos, poéticos e dramáticos. 
▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e 

sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados 

utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas 

producións. 

Crea textos literarios  a partir de pautas ou modelos dados. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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▪ LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, 

identificar, clasificar, comparar e relacionar informacións. 

Usa documentos audiovisuais como medio para obter e 

comparar informacións. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa 

coas diferenzas. 

Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos 

procedentes dos medios de comunicación social ou propios de 

situacións cotiás. 

Comprende a información relevante de textos procedentes 

dos medios de comunicación social ou propios de situacións 

cotiás. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información 

de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións redundantes, 

relacionándoa co contido do texto que acompaña. 

Comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, 

esquemas sinxelos ou ilustracións redundantes. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CMCT 

▪ LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a 

información dun texto sinxelo adecuado á súa idade.  

Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a 

información dun texto sinxelo  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de comunicación. 

Amosa interese pola lectura como medio de comunicación. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida 

cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos 

electrónicos, mensaxes curtas, normas, programas...  

Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 

académica, imitando modelos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

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

expositivos, descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe 

ás características de cada xénero. 

Crea diferentes tipos de textos seguindo un guión 

establecido. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB3.4.2 Escribe textos breves de carácter creativo con certa 

riqueza léxica. 

Escribe textos creativos. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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▪ LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera 

soporte. 

Coida a presentación dos textos en calquera soporte. ▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ LGB4.1.1 Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa 

función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, 

adverbio, verbo. 

Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa 

función na lingua. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e 

de acentuación diacrítica, así como as demais normas ortográficas, 

e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais ▪ CCL 

▪ CCS 

▪ CCEC 

▪ LGB5.3.1. Identifica as características principais dos diferentes 

xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro. 

Identifica características dos diferentes xéneros literarios ▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ EPB1.1.3. Reflexiona sobre o proceso de elaboración dunha 

composición plástica. 

Reflexiona sobre o proceso de elaboración dunha 

composición plástica. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.1. 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. 

Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis axeitadas 

para as súas creacións. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con 

dimensións, proporcións, tamaños e cores axeitadas (paisaxe, 

bodegón etc.). 

Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con 

dimensións, proporcións, tamaños e cores axeitadas 

▪ CCEC 

▪ CAA 

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

como fonte de información e documentación para a creación de 

producións propias.  

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como 

fonte de información e documentación para a creación de 

producións propias. 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e 

os instrumentos máis axeitados para conseguir unha finalidade 

determinada. 

Produce obras plásticas. ▪ CCEC 

▪ CAA 
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▪ EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades propostas, 

apreciando a realización correcta, precisa, ordenada e limpa dos 

exercicios e das actividades. 

Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a 

realización correcta, precisa, ordenada e limpa dos exercicios 

e das actividades. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

 
 



 
 

 

 

 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Daráselle prioridade á avaliación, atendendo ao seu carácter continuo, 
formativo e integrador, a partir das avaliacións anteriores e das 
actividades desenvolvidas durante este período, sempre que iso 
favoreza ao alumnado 
En ningún caso, o alumnado poderá verse prexudicado polas 
dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do 
terceiro trimestre, e non poderá ver minorados os resultados obtidos 
nas avaliacións dos trimestres anteriores. 

Observación e análise das producións do alumnado. 

Instrumentos: 

• Lista de cotexo das tarefas diarias. 

• Tarefas diarias cun contido adecuado ao nivel que se exixe.  

 

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. 
Na terceira avaliación se  terá en conta o número de tarefas entregadas, 
o seu contido e a implicación no traballo semanal proposto. 
 

Criterios de cualificación para a avaliación ordinaria: 

Desempeño  do alumnado 40% 

Rendemento 25% 

Actitude  na aula 20%   

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

Actividades  

• Evitar a sobrecarga de tarefas. 

• Adaptación ás características do alumnado. 

• Vídeo-conferencias (dúbidas e comunicación das tarefas).  

• Elaboración de tarefas con contido de repaso. 

• Actividades diarias de exercicios prácticos.  

• Exercicios e actividades relacionados coas aprendizaxes 
instrumentais básicas. 

• Actividades e tarefas integradas e globalizadas para a aplicación 
competencial das aprendizaxes en situacións contextualizadas. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado sen conectividade consta unha alumna. 

• No caso da alumna sen conexión as tarefas mándanse a súa 
casa impresas unha vez á semana e recóllense feitas para a súa 
corrección. 

• Alumnado con escasa conectividade consta unha alumna. 

• Alumnado con baixa conectividade constan varios alumnos/as. 

• A conexión non é boa nas vídeo-conferencias desde a 
plataforma corporativa. 

• O alumnado  deberá realizar as actividades que se lle 
encomenden a través das canles habituais: correo electrónico 
ou Edixgal.  

• Comunicación e seguimento diario co alumnado na 
presentación das actividades e organización diaria do traballo, a 
través de Edixgal e do correo electrónico. 

• Seguimento diario da actividade do alumnado a través das 
mensaxes de Edixgal. 

• Posibilidade de Videoconferencias para aclaración de dúbidas e  
titorías individuais para  quen as precise.  

• Comunicación coas familias a través de  AbalarMóbil ou  
chamada telefónica. 
 

Materiais e recursos 

• Ordenador Abalar- Edixgal 

• Internet 

• Actividades interactivas. 

• Vídeos explicativos. 

• Libros dixitais Edixgal 

• Recursos creados especificamente na plataforma e para o 
alumnado sen conectividade. 

• Correo electrónico 
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4. Información e publicidade 

Información e 
publicidade 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. 

 


