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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CIENCIAS NATURAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, 
facendo predicións sobre sucesos naturais, integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir da consulta de fontes directa e indirectas e comunicando os resultados 
en diferentes soportes 

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou notas etc).  

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

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e presentar 
informes coas conclusións en diferentes soportes 

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 

B4.2. Coñecer as características das fontes de enerxía e materias primas renovables e 
non renovables e relacionalas co desenvolvemento enerxético e sostible. 

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

B4.4. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre diferentes 
fenómenos físicos e químicos da materia 

CNB4 4.1 Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios de estado 
e a súa reversibilidade. 

CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou 
proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia, en diferentes 
soportes.  

B5.1. Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos CNB5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o número de 
pezas, o xeito de accionalas e a acción que realizan. 

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

B5.3. Realizar experiencias sinxelas para coñecer as leis básicas que rexen a 
transmisión da corrente eléctrica 

CNB5.3.1. Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e explica algúns 
efectos da electricidade. 

CNB5.3.2. Observa e identifica as principais características dos imáns e relaciona 
electricidade e magnetismo. 

B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía.Identificar os beneficios e 
riscos 

CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na 
medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no deporte e nas 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

CIENCIAS SOCIAIS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñan a busca, 
selección e organización de textos de carácter social, xeográfico ou histórico, amosando 

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a 
busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico. 
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habilidade para traballar tanto individualmente como de maneira colaborativa dentro dun 
equipo. 

B1.9.Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor aumentando as capacidades 
para aproveitar a información, as ideas e presentar conclusións innovadoras 

CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan 
activo ante as circunstancias que lle rodean. 

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de decisións. 

B1.10.Desenvolver actitudes en cooperación e de traballo en equipo, así como o hábito 
de asumir novos roles nunha sociedade en continuo cambio 

CSB1.10.1.Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas 
alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas 

CSB1.10.2.Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta 
responsabilidades 

B4.3.Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os procesos e 
acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais, máis relevantes da historia de 
España para adquirir unha perspectiva global da súa evolución 

CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das distintas 
idades da historia en España 

CSB4.3.5.Explica os principais acontecementos que se produciron durante o s. XIX e XX 
e que determinan a nosa historia contemporánea 

CSB4.3.6.Describe as características da sociedade española actual, e valora o seu 
carácter democrático e plural, así como a pertenza á Unión Europea 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B3.14.Valorar o uso responsable das fontes de enerxía no planeta concienciándose do 
respecto ao contorno e desenvolvendo a capacidade crítica cara aos acontecementos 
que o modifican. 

VSCB3.14.1. Toma conciencia da limitación dos recursos enerxéticos e explica as conse-
cuencias do esgotamento das fontes de enerxía. 

VSCB3.14.3. Realiza traballos creativos sobre a necesidade do aire non contaminado para 
a saúde e a calidade de vida. 

VSCB3.14.4. Expón graficamente argumentos para rexeitar actividades humanas contami-
nantes. 

B3.16. Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo valores sociais e cívicos en con-
tornos seguros. 

VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA – EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B3.1. Identificar conceptos xeométricos na realidade que rodea o alumnado, en relación 
cos conceptos xeométricos recollidos na área de matemáticas coa súa aplicación gráfica. 

EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e perpendiculares, usando o escuadro e o cartabón 

EPB3.1.3. Utiliza a regra considerando o milímetro como unidade de medida habitual 
aplicada ao debuxo técnico 

EPB3.1.6. Traza círculos co compás coñecendo o raio 

EPB3.1.7. Divide a circunferencia en dúas, tres, catro e seis partes iguais, utilizando o 
material propio do debuxo técnico 

EPB3.1.11. Analiza a realidade descompóndoa en formas xeométricas básicas e 
trasladándoa a composicións bidimensionais 

EPB3.1.13. Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas polo ou pola 
docente 

EPB3.1.14. Coñece e comprende o termo de escala e é capaz de aplicalo cambiando a 
escala dun debuxo sinxelo mediante o uso de cuadrícula 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais imitando 
modelos. 

LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e aos 
diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando os 
recursos lingüísticos pertinentes 

B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar activamente, recoller datos, 
preguntar e repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e expresar oralmente con 
claridade o propio xuízo persoal, de acordo coa súa idade. 

LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuízo persoal 

B1.11. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe e de 
acceso a informacións e experiencias de doutras persoas. 

LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese 

B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais e 
secundarias nos distintos tipos de textos. 

LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos expositivos 
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B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de textos de diversa índole. LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa 
información que aparece no texto relacionada con estes 

B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. LCB2.5.6. Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais sinxelos 

B2.8. Concentrarse en entender e interpretar o significado dos textos lidos. LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención 
comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade 

LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta 
hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención 

B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea resposta a unha planificación sistemática de 
mellora da eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura 
 

LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de 
diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os 
textos lidos 

B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, 
respectando a súa estrutura e aplicando as regras ortográficas coidando a caligrafía, 
orde e presentación. 

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 

B3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura, utilizando esquemas e 
mapas conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da información, redactando os 
seus textos con claridade, precisión e corrección, revisándoos para melloralos e 
avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e alleas 

LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección 

B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas da área. LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou 
histórico 

B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación dun pensamento crítico que impida 
discriminacións e prexuízos 

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e usa, 
de xeito habitual, unha linguaxe non sexista 

B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de resposta a unha planificación sistemática 
de mellora da eficacia escritora e fomente a creatividade. 

LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, 
revisión e mellora 

B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo eficiente e 
responsable para presentar as súas producións. 

LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e gráficas 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática 
(categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significado das palabras e campos 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras 
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semánticos), así coma as regras de ortografía para favorecer unha comunicación máis 
eficaz. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto 

LCB4.2.5. Identifica as oracións como unidades de significado completo. Recoñece a 
oración simple, diferencia suxeito e predicado 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas producións 
escritas 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua 

LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación. 

LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til. 

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

B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e interpretar algúns 
recursos da linguaxe literaria (metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras), e diferenciar as principais convencións formais dos xéneros. 

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos 
de palabras en textos literarios.  

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, 
refráns ou adiviñas 

LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral. 

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, entoación 
e volume 

B1.7. Amosar interese por expresarse en público coherentemente LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin 
repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos adecuados. 

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada contexto 

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e 
propia da lingua galega 
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B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos 
de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e realizar inferencias determinando 
intencións e dobres sentidos. 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, deducindo o 
significado de palabras e expresións polo contexto 

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de cohesión 

B2.2. Interpretar e comprender a información procedente de gráficos, esquemas e 
ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas 
conceptuais e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a acompaña 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e esquematizar e resumindo 
seu contido 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto 

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con 
fluidez e precisión, atendendo á dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e 
velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da lectura en voz alta (ler para 
que alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer un texto descoñecido, ler para 
compartir información que se acaba de localizar) facendo participar a audiencia da súa 
interpretación. 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. 

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados 

B2.11. Amosar autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu interese, 
así como ser quen de expresar preferencias. 

LGB2.11.2. Éxpresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas 

B3.1. Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os 
enunciados 

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar 
información. 

LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar 
información: cuestionarios, enquisas, resumos, informes... 

B3.4. Elaborar textos breves con creatividade. LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica 

B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información, tratamento dos 
textos e realización de presentacións. 

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma 

LGB3.5.4. Utiliza as TIC para realizar presentacións 

B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información, tratamento dos 
textos e realización de presentacións. 

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

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e funcionalmente, 
como apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua. 

LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus complementos: 
o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e número e recoñece os 
complementos do nome 

B4.5. Identificar o papel semántico do suxeito e transformar oracións activas en pasivas, 
e viceversa, para mellorar a comprensión e a produción de textos. 

LGB4.5.2. Transforma oracións activas en pasiva, e viceversa. 

B4.6. Transformar un texto narrativo de estilo directo noutro de estilo indirecto e 
viceversa. 

LGB4.6.1. Transforma un texto narrativo de estilo directo noutro de estilo indirecto e 
viceversa. 
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B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a lingua 

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas 

B5.3. Analizar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias, así como 
temas e tópicos recorrentes. 

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros literarios: 
narrativa, poesía e teatro. 

LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas 

MATEMÁTICAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.4. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo matemático. MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, recoñecemento 
das relacións, uso de exemplos contrarios) para crear e investigar conxecturas e 
construír e defender argumentos 

B1.5. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións descoñecidas MTB1.5.2. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, 
para aprender e para resolver problemas, conxecturas e construír e defender 
argumentos. 

B1.6. Seleccionar e utilizar as ferramentas tecnolóxicas e estratexias para o cálculo para 
coñecer os principios matemáticos e resolver problemas. 

MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos 
dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son...), buscando, analizando e 
seleccionando a información relevante, utilizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e 
compartindo cos seus compañeiros 

B4.3. Comprender o método de calcular a área dun paralelogramo, triángulo, trapecio e 
rombo. Calcular a área de figuras planas. 

MTB4.3.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo. 

 MTB4.3.2. Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a realización de 
cálculos sobre planos e espazos reais e para interpretar situacións da vida diaria. 

 

B4.4. Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver problemas. MTB4.4.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, 
raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular. 

MTB4.4.2. Calcula perímetro e área da circunferencia e do círculo. 

B4.6. Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel, establecer 
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 
problemas 

MTB4.6.1 Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos 
traballados 

B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando algúns recursos 
sinxelos de representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras, diagramas 
lineais… comunicando a información. 

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares. 
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B5.2. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos relativos 
ao contorno inmediato. 

MTB5.2.1. Recolle e clasifica datos cualitativos e cuantitativos de situacións do seu 
contorno, utilizándoos para construír táboas de frecuencias absolutas e relativas 

MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e 
sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

Análise e valoración de probas especialmente creadas para a avaliación. 
  Análise de proxectos, traballos de produción propia, etc. 

Observación dos logros do alumnado. 

Instrumentos:  

Actividades realizadas a través da plataforma “Aulaplaneta”. 

Traballos entregados a través calquera medio. 

Cualificación final 

A cualificación da terceira avaliación será a media das dúas primeiras.  

Esta cualificación poderá mellorar (nunca empeorar) pola realización das 
actividades da plataforma Aulaplaneta e pola presentación dos traballos 
complementarios propostos.  

Si a cualificación obtida polo traballo realizado no período de 
confinamento, mellora a media das cualificacións, farase a media das tres 
avaliacións.  

No caso de que esta cualificación empeore a media das cualificacións, non 
será tida en conta e farase a media das dúas primeiras avaliacións. 

Avaliación de  
materia pendentes 

Non hai ningún alumno/a con materias pendentes. 

 

 

 
 
 
 

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

Actividades 

De Repaso e Reforzo do Primeiro e Segundo trimestre e de Ampliación 
dos estándares de aprendizaxe e competencias clave prioritarias do 
terceiro trimestre, avanzando nos contidos xa traballados o que nos 
permita a situación de ensino a distancia. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Todo o alumnado ten conectividade.  

Traballan na plataforma Aulaplaneta (vanse poñendo actividades cada 
semana de todas as materias). A corrección e avaliación é automática e 
accesible ao alumnado e permite tamén que a profesora acceda a 
todas as actividades feitas polo alumnado, para comprobar os erros 
cometidos e ponderar a avaliación automática. 

Tamén realizan actividades e traballos complementarios que envían a 
través do correo electrónico ou con fotos no whatsapp. Estes traballos, 
unha vez corrixidos, son enviados de novo aos alumnos/as para que 
revisen os erros e vexan as explicacións das correccións 
proporcionadas pola profesora. 

Hai unha comunicación fluída con todo o alumnado, que resolve 
dúbidas por teléfono, whatsapp  ou a través do correo electrónico.  

Cada quincena, como mínimo, falo por teléfono con todo o alumnado.  
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Materiais e recursos 

Libros de texto. 
  Material, ferramentas e recursos do Proxecto Abalar e da web. 

Plataforma virtual Aulaplaneta. 

Libros de lectura. 

Correo electrónico e teléfono. 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do Espazo Abalar, da Páxina web do centro, da plataforma 

Aulaplaneta, do correo electrónico e do teléfono. 

 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 

 

 


