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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Identificar, ler, escribir e ordenar números naturais e 
números ordinais. 

 Identifica e asocia os números ata o 99. 

 Le, escribe, compara e ordena en textos numéricos, os 
números ata o 99. 

 Segue a secuencia dun ditado de números. 

 Ordena e emprega os signos < , > e = para a ordenación 
e/ou comparación de números ata o 99. 

 Identifica, le, escribe e utiliza os números ordinais, de forma 
correcta. 

Interpretar diferentes tipos de números segundo o 
seu valor posicional. 

 Descompón números naturais atendendo ao valor posicional 
das súas cifras.(decenas e unidades). 

 Indica as decenas e as unidades e a súa equivalencia. 

 Calcula e representa, de maneira  visual, o conxunto de 
decenas e unidades de elementos, obxectos, … 

 Descompón o número en forma de suma, atendendo ao 

valor posicional das cifras. 

Operar cos números tendo en conta a xerarquía das 
operacións (suma e resta) 

 Realiza operacións con números naturais: suma e resta; sen 
levar. 

Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar 
de suma  e resta; sen levar. 

 Segue a secuencia de series numéricas, ascendentes e 
descendentes, de cadencias 1, 2,3, 5 e 10. 

 Usa e resolve estratexias de cálculo mental. 
Identificar e resolver problemas sinxelos, axeitados 
ao seu nivel.  

 Resolve problemas que impliquen a identificación dos datos, 
o razoamento, o cálculo (ou non) e a comprensión para a 
súa resolución. 

Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas 
relacións. 

 Enumera os días da semana, dos meses e das estación.  

 Iníciase nas relacións temporais destes elementos de 
medida. 

 Asocia actividades cotiás con estes elementos de medida. 
Utilizar as propiedades de figuras planas. 
Coñecer, identificar e asociar os elementos básicos 
da xeometría. 

 Utiliza a composición e descomposición para formar figuras 
planas. (liñas curvas, rectas e poligonais) 

 Identifica e nomea polígonos atendendo ao número de lados: 
cadrado, rectángulo, círculo e triángulo 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Rexistro dos traballos enviados. (Tanto no GMAIL como en LIVEWORKSHEET) 
 Comunicación das familias dos traballos realizados. 

Instrumentos: 

 Correo GMAIL. 

 Abalar Móbil 

 Outros medios de comunicación posibles: 
-Whatsapp (só nos casos de mala conexión de rede) 
-Teléfono, en casos puntuais e/ou urxentes. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Nota da 2ª avaliación, incrementada da seguinte maneira: 
- Os que realizan as tarefas, diariamente; e amosan moito interese e esforzo 

pola súa resolución: 1,25 puntos. 
- Os que realizan as tarefas, habitualmente; e amosan certo interese e esforzo 

pola súa resolución: 0,75 puntos. 
- Os que realizan as tarefas, de maneira esporádica e amosan algo de interese e 

esforzo pola resolución: 0,25 puntos. 
- Os que non realizan case nada ou nada nin amosa interese algún: 0 puntos. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

 Non procede. 
 

Criterios de cualificación: 

 Non procede. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Non procede. 
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Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Documento da programación na páxina web do centro,  Abalar Móbil, 
whatsapp (en casos concretos) e correo GMAIL. En casos necesarios 
recurrirase a través de chamadas telefónicas. 
 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

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

Actividades  
As actividades serán propostas, durante o trimestre, diariamente. 
Estas terán carácter ,de repaso.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

 Alumnado con conectividade .(portátil e conexión de 
rede, tablet ou smarphone):  as propostas poden velas 
no blogue de primeiro, e aqueles que dispoñan das 
tarefas propostas, en formato papel; as imaxes do 
traballo remítenas a través de correo electrónico ou 
puntualmente a través de whatsapp. Aqueles que non 
dispoñan das tarefas, en formato papel, teñen esta 
mesma tarefa, integrada na plataforma de 
LIVEWORKSHEET, realizándoa de xeito interactivo e 
virtual; e quedan rexistrados na nosa conta os 
resultados do realizado polo alumno. 

 Alumnado sen conectividade. Non hai casos. 
 

Materiais e recursos 

-Ordenador,  tablet ou smartphone. 
-Páxina web da platafroma interactiva Liveworksheet. 
-Sistemas de comunicación electrónica: correo electrónico, 
mensaxería instantánea. 

  -Dous caderniños de repaso de Matemáticas. 
 

 

 


