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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

ÁREA: CIENCIAS DA NATUREZA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: buscar, seleccionar información de 

forma guiada e comunicar os resultados en diferentes soportes. 
CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. (CAA, CMCCT, CSIEE) 

B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade. 

CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros seres vivos. 

(CMCCT, CCL, CSC) 

CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais. (CMCCT) 

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. (CMCCT, CSC, CCL) 

B2.2. Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso coa saúde e 

coa enfermidade. 

CNB2.2.1. Coñece algún trastorno alimentario e as estratexias para a súa prevención. (CMCCT, CSC, 

CAA) 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa propia saúde. 

(CMCCT, CSC) 

B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de animais e plantas para 

adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu contorno. 

CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu contorno. (CMCCT, CCL) 

CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando diferentes soportes. 

(CMCT, CCL) 
B3.2. Observar e rexistrar, de maneira elemental e en equipo, algún ser vivo no seu medio 

natural ou na aula e comunicar de xeito oral e escrito os resultados, empregando diferentes 

soportes. 

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres vivos do seu 

contorno adoptando hábitos de respecto. (CMCCT, CCL, CSC) 

B4.1. Identificar e describir a auga e o aire como recursos fundamentais para a vida, e tomar 

conciencia da necesidade do seu uso responsable. 
CNB4.1.1. Valora e aplica usos responsables da auga na escola. (CMCCT, CSC, CCL) 

CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola. (CMCT, CSC, CSIEE) 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Realizar traballos de investigación que partan do establecemento de conxecturas, da 

observación, experimentación e da toma de conciencia dos sentimentos e sensacións como 

medios básicos para obter información, seleccionala, organizala, extraer conclusións e 

comunicalas sen esquecer a introdución ao manexo das TIC para este fin e valorando o esforzo 

realizado. 

CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e experimentación 

iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, selecciona a información relevante 

e a organiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica. (CAA, CCL, CD, CMCCT) 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa 

presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. (CSIEE, CAA, CSC) 
B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. (CCL, CMCCT, CSC) 
B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos que o ser humano fai da 

auga: domésticos, económicos, públicos e deportivos recreativos. O uso responsable deste ben. 
CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga. (CMCCT, CD, CCL) 

B2.3. Coñecer os elementos básicos que forman un ecosistema, identificando as actividades 

humanas que orixinan desequilibrios neles e espertando actitudes de defensa, respecto e 

recuperación deles. 

CSB2.3.1.Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman un ecosistema identificando as 

actividades humanas que orixinan desequilibrios neles e cita algunha medida de respecto e 

recuperación. (CMCCT, CSC, CCL) 

B2.4 Realizar sinxelos traballos dalgún ecosistema en concreto: acuático, terrestre. 
CSB2.4.1.Nomea os elementos e as características básicas dos ecosistemas sobre os que se 

investigou na aula. (CMCCT, CCL) 
B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando en grupo as 

consecuencias que a intervención humana provoca na conservación da paisaxe natural e 

definindo algunhas medidas para a conservación desta. 

CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. (CMCCT) 

 

B3.1. Coñecer organización social da súa contorna próxima e as súas formas de goberno e 

diferenciar entre unha localidade e un municipio. 
CSB3.1.1.Describe a organización social da contorna mais próxima e as súas formas de goberno e 

diferencia entre que é unha localidade e un municipio. (CSC, CCL) 
B3.2.Identificar as funcións e servizos dos seus diversos organismos: bombeiros e bombeiras, 

policía... 
CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos servizos do Concello. (CSC, CCL) 

B3.3.Recoñecer a importancia que o exercicio activo da cidadanía polas persoas que o habitan 

ten para unha convivencia pacifica. 
CSB3.3.1. Describe algunhas accións da cidadanía que contribúen ao desenvolvemento dunha 

convivencia pacifica. (CSC, CCL) 
B3.6.Analizar, de maneira sinxela, os cambios que as comunicacións provocaron nas 

actividades persoais e sociais. 
CSB3.6.1.Cita algúns cambios que provocaron, nas actividades persoais e sociais, a evolución dos 

medios de comunicación. (CSC, CCL) 

B3.7.Identificar as profesións que non lle son tan familiares, coñecer un pouco sobre elas e 

clasificalas segundo o servizo que prestan á comunidade e se se realizan en fábricas ou ao 

aire. 

CSB3.7.1.Describe as funcións das profesións que lle son máis novas, responsabilidades, ferramentas 

que empregan e o servizo que lle prestan á poboación. (CSC, CCL) 

CSB3.7.2.Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos que prestan servizos. 

(CSC, CAA) 

B3.8.Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade viaria como peóns e 

peoas e como persoa usuaria de medios de transporte. 

CSB3.8.1.Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou peoa 

nos medios de transporte. (CSC, CCL, CAA) 

CSB3.8.2.Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública e dos seus elementos. (CSC) 
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ÁREA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando o 

quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 
LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. (CCL, CAA, CSC) 

LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas. (CCL, CAA, CSC) 

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. 
LCB1.11.1 Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: escoita e pregunta para 

asegurar a comprensión. (CCL, CAA, CSC, CSIEE) 
B2.8. Utilizar de xeito guiado as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura da 

información. 
LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para buscar 

información. (CCL, CD, CAA) 

B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos (descritivos, 

narrativos, dialogados) e intencións comunicativas(informativos, literarios e prescritivos, 

aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito 

escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa)e respectando as 

normas gramaticais e ortográficas básicas: cartas, folletos informativos, noticias, instrucións, receitas, 

textos literarios… (CCL, CD, CAA) 

LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando riscos etc. (CCL, CAA) 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. 
LCB4.2.2. Forma palabras compostas a partir de palabras simples. (CCL) 

LCB4.2.3. Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado nas oracións simples. (CCL) 
B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para favorecer unha 

comunicación máis eficaz. 
LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel e as aplica á 

escritura de textos sinxelos. (CCL) 

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

coñecemento da lingua. 

LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita. (CCL) 

LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. (CCL) 

LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. (CCL) 

B5.1. Valorar textos como fonte de lecer e información. 
LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, cancións, poesía, cómics, 

refráns e adiviñas. (CCL, CCEC) 
B5.2. Iniciar a lectura e expresiva de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica 

escolar. 
LCB5.2.1. Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptacións de obras clásicas e literatura actual. (CCL, CAA, CCEC) 
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ÁREA: MATEMÁTICAS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos e situacións da vida cotiá e 

explicar oralmente o proceso seguido para a súa resolución. 
MTB1.1.1. Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. (CMCT, CCL) 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos apropiados. 
MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. (CMCT, CCL) 

MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. (CMCT, CAA) 

MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes. (CMCT, CAA) 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. (CMCT) 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 999. (CMCT, CAA, 

CCL) 

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha das 

súas cifras. (CMCT) 

MTB2.2.4. Identifica os números pares e os impares. (CMCT) 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situación de resolución de problemas. 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de problemas 

contextualizados. (CMCT, CAA) 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación na resolución de 

problemas contextualizados. (CMCT, CAA) 

B3.1. Coñecer e utilizar o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de medida de 

lonxitude. 
MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de medida de lonxitude. 

(CMCT) 
B3.2. Coñecer e utilizar o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como unidades de medida de 

peso. 
MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como unidades de medida de peso. 

(CMCT) 
B3.3. Coñecer e utilizar o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de medida de 

capacidade. 
MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de medida de capacidade. 

(CMCT) 

B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados 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. 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida. (CMCT, CAA) 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións 

utilizadas e as unidades dos resultados. (CMCT, CAA, CSIEE) 

 

B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando algúns recursos de 

representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras, diagramas lineais, gráficos de 

pictogramas… comunicando a información. 

MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas. (CMCT, CAA) 

MTB5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de gráficos. (CMCT, CAA) 
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ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2.Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de forma positiva. 
VSCB1.2.3. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións. (CCL, CSIEE) 

VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas de persoas adultas, os seus sentimentos, necesidades 

e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas. (CCL, CSC) 
B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación extrínseca e esforzándose 

para o logro de éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.3.2. Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, unha autoavaliación responsable da 

execución das tarefas. (CSC, CAA) 

B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para conseguir logros 

persoais responsabilizándose do ben común. 
VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia. (CSC, CCL) 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando coordinadamente a linguaxe 

verbal e non verbal. 

VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e emocións. (CCL, CSC, CSIEE) 

VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais para 

expresar opinións, sentimentos e emocións. (CAA, CSIEE) 

VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con amabilidade. (CCL, CSC) 

B2.4. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. 
VSC2.4.2. Identifica necesidades dos compañeiros e compañeiras, resalta as súas calidades e emite 

cumprimentos. (CSC, CSIEE) 

B3.5. Analizar, en relación coa experiencia de vida persoal, a necesidade de preservar os 

dereitos á alimentación, á vivenda e ao xogo de todos os nenos e nenas do mundo. 

VSCB3.5.1. Representa plasticamente a necesidade da alimentación, a vivenda e o xogo para os nenos 

e as nenas. (CSC, CCAC) 

VSCB3.5.2. Explica as consecuencias para os nenos e para as nenas dunha mala alimentación, a falta 

de vivenda digna e a imposibilidade de xogar. (CSC, CL, CSIEE) 
B3.6. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e 

corresponsabilidade entre homes e mulleres. 
VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo. (CSC, CSIEE) 
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ÁREA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito 

académico.  

 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo e 

pregunta, se é preciso, para verificar a súa comprensión. (CCL, CAA)  

B1.4. Manter unha actitude de escoita adecuada, respectando as opinións dos e das demais.  

 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en conversas e exposicións, sen interromper. 

(CCL, CSC) 

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala. (CCL, CSC)  

B1.6. Usar fórmulas de tratamento adecuadas nos intercambios comunicativos máis habituais.  

 

LGB1.6.1. Usa fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, 

agradecer, escusarse e solicitar axuda. (CCL, CAA) 

B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos sinxelos de uso cotián ou 

procedentes dos medios de comunicación.  

 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos 

próximos á experiencia do alumnado, procedentes dos medios de comunicación. (CCL, CD, CSC) 

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de situacións cotiás, como 

invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. (CCL) 

LGB2.1.3. Localiza información en textos vinculados á experiencia, tanto os producidos con finalidade 

didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións). (CCL, CAA, CSIEE)  

B2.3. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses para chegar progresivamente 

á expresividade e autonomía lectoras, e dramatiza cando é preciso.  
LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos diversos. (CCL, CAA)  

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás infantís, aqueles propios 

dos medios de comunicación ou os relacionados coa escola.  

 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís como invitacións, felicitacións, 

notas ou avisos, utilizando as características habituais deses textos. (CCL, CSIEE, CAA) 

LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. (CCL, CAA, CSIEE) 

LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de 

exclamación e interrogación. (CCL) 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención ao uso das 

maiúsculas. (CCL, CSC, CCEC) 

B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua 

escrita como medio de comunicación e de expresión creativa.  

 

LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: disposición no 

papel, limpeza e calidade caligráfica. (CCL, CD, CAA)  

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e á 

produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.  

 

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. (CCL, CAA) 

LGB4.1.3. Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, frases ou textos. (CCL, CAA) 

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. (CCL, CAA) 

B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas.  

 

LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas e aprecia o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas. (CCL, CSC, CCEC)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos: 
 

 Observación sistemática: observarase tendo en conta a 
participación do alumnado no classdojo e nas 
videoconferencias que se levaron a cabo. 
 

 Traballo de produción propia: para dita valoración teranse en 
conta as imaxes que manda o alumnado dos traballos 
realizados nos libros de texto e cadernos.  

 

 
Instrumentos:  
 

 Instrumentos cuantitativos: listas de control de entrega de 
tarefas e rexistro das tarefas realizadas diariamente. 
 

 Instrumentos cualitativos: observación, achegas das distintas 
tarefas, fichas de seguimento, participación nas 
videoconferencias... 

 

Cualificación final 

 
Para obter a cualificación final de curso teranse en conta os seguintes 
criterios de cualificación:  
 

 Grao de cumprimento dos criterios de avaliación do 1º e 2º 
trimestre: 50% 
 

 Traballo diario (actitude, interese, esforzo e participación): 50% 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades que se levaron a cabo no 3º trimestre son de repaso e 
reforzo dos contidos traballados durante o 1º e 2º trimestre. 
Para ditas tarefas empregaranse materiais ordinarios (como son os 
cadernos e as fichas) e as novas tecnoloxías (enlaces a vídeos ou 
videoconferencias).  
Ditas actividades seguirán un mesmo formato ás realizadas durante o 
1º e 2º trimestre, de maneira que o alumnado está xa familiarizado 
coas mesmas. A modo de exemplo destácanse as seguintes: 
comprensións lectoras, problemas matemáticas de sumas, restas e 
multiplicacións, cálculos, exercicios de relacionar... 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

 Metodoloxía empregada co alumnado con conectividade: 
 

A ferramenta empregada para conectarse co alumnado é a aplicación 
classdojo. A través da mesma, cada día se lles mandan tarefas para 
que, na medida do posible, se farán nos cadernos e así evitar a 
impresión das mesmas.  
Logo, ditas tarefas son enviadas para corrixir e unha vez corrixidas 
mándanse de volta para que o alumno/a revise os posibles erros. 
Por medio de mensaxes persoais na propia aplicación ou por correo 
electrónico atenderanse as posibles dúbidas de cada alumno/a. 

 
 

 Metodoloxía empregada co alumnado sen conectividade:  
Neste caso, en ningunha das dúas aulas hai alumnado sen 
conectividade.  
 

Materiais e recursos 

 

 Recursos humanos: destacamos a figura das titoras de cada 
grupo así como a mestra especialista en pedagoxía terapéutica e 
a mestra especialista en audición e linguaxe, as cales organizan 
actividades específicas para os distintos casos de NEAE 
presentes na aula.  
 

 Recursos materiais: destacamos os materiais funxibles 
(cadernos), materiais impresos (fotocopias e libros) e materiais 
audiovisuais (ordenador, impresora, programas para 
videoconferencias como o Webex e correo electrónico). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
O alumnado será informado directamente por parte das mestras 
titoras a través das mensaxes individuais no classdojo e a través do 
correo electrónico.   
Así mesmo, informarase tamén ás familias dos asuntos que teñan que 
ver co proceso educativo dos seus fillos/as a través dos mesmos 
medios.  
Nalgún caso particular tamén se transmitiu información ás familias por 
vía telefónica.  

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


