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1. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de Lingua Castelá 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma 
oral para satisfacer necesidades de comunicación 

LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia básica en diversas situacións de 
comunicación: 

- Diálogos 
- Exposicións orais seguindo un modelo, e guiadas, con axuda, cando cumpra, 

das tecnoloxías da información e da comunicación. 

CCL 

CD  

CAA 

CSC  

CSIEE 

B1.8. Producir textos orais adecuados ao nivel 
dos xéneros máis habituais imitando modelos, 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos) e a súa 
intención comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos). 

LCB1.8.1. Elabora comprensiblemente textos orais breves e sinxelos do ámbito 
escolar e social, adecuados ao nivel, imitando modelos. 
LCB1.8.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental, utilizando nexos 
básicos. 

CCL 
 
CAA 
 

      CSIEE 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados á súa idade e valorar a lectura como 
medio para ampliar o vocabulario, fixar a 
ortografía correcta e como gozo persoal. 

LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, textos 
de diversa tipoloxía textual. 
LCB2.2.2. Distingue en textos do ámbito escolar e social e de forma xeral, entre as 
diversas tipoloxías atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos). 
LCB2.2.3. Elabora glosarios coas novas palabras 

CCL 
 

       CAA 

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 a Comunicación 
para buscar información. 

CCL 
 
CD 
 

       CAA 
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B3.1. Producir textos seguindo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, cohesivas 
de xeito elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida 
cotiá, do ámbito escolar e social, utilizando elementos de cohesión básicos: noticias, 
contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
receitas, instrucións, normas… 
LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do nivel. 
LCB3.1.3. Reproduce textos ditados sinxelos. 

CCL 
 
CD 
 

       CAA 

B3.6. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e responsable 
para presentar as súas producións. 

LCB3.6.1. Usa con axuda as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para 
escribir, presentar os textos e buscar información. 

CCL 
 
CD 
 

       CAA 
 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 
estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e 
significad das palabras e campos semánticos), así 
como as regras de ortografía para favorecer unha 
comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Recoñece e identifica as categorías gramaticais básicas: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar características do nome, expresar acción. 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 

        
       CCL 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

LCB4.2.1. Utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, frases feitas, na 
expresión oral e escrita 

       CCL 

B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.3.1. Clasifica e usa os tipos de nomes para elaborar textos escritos sinxelos. 
LCB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de xénero e número, na expresión oral e 
escrita. 
LCB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 

       CCL 

B4.4. Utilizar programas educativos dixitais para 
realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.4.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos dixitais. 

CCL 
 
CD 
 

       CAA 
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 Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de Lingua Galega 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B1.2. Utilizar os documentos audiovisuais como 
instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Usa e manexa documentos impresos, audiovisuais e dixitais para obter a 
información máis importante e necesaria. 
LGB1.2.2. Selecciona informacións relevantes dos documentos audiovisuais para 
realizar tarefas de aprendizaxe 

 
CCL 
CD 
CAA 
CSC 

      CSIEE 
 

B1.6. Amosar interese por expresarse en público 
coherentemente, sen contradicións, sen 
repeticións innecesarias e usando nexos 
adecuados. 

LGB1.6.1. Elabora un discurso oral coherente, utilizando un vocabulario adecuado á 
súa idade. 

 
CCL 

      CAA 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar 
información explícita en textos sinxelos de 
soportes variados (webs infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 
LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, 
expositivo). 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo. 
LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral dun texto. 

 
CCL 
CD 
CSC 
CAA 

       CSIEE 
 

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, 
a información procedente de sinxelos gráficos, e 
ilustracións. 

 
LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de sinxelos 
gráficos e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a acompaña. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 
 

B2.5. Utilizar de xeito guiado as tecnoloxías da 
información para obter información e modelos 

LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter 
información e modelos para a lectura. 

 
CCL 
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para a lectura. CD 
      CAA 
 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos 
sinxelos en galego, adaptados á súa idade e aos 
seus intereses. 

LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as palabras. 
LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade.  
LGB2.6.3. Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, en silencio, sen 
dificultade. 
 

 
CCL 
CAA 

       CSC 
 

B3.1. Usar, as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 
LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación). 
LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, léxico, 
morfosintaxe. 

 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 

       CCEC 
 

B3.2. Producir textos sinxelos de diferente 
tipoloxía que permitan narrar, describir e resumir, 
emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de comunicación 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de 
convivencia, avisos, instrucións… 
LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos (noticias) e publicitarios (anuncios e carteis) de 
xeito creativo. 
LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos) seguindo un 
guión establecido. 
LGB3.2.5. Resume brevemente o contido de textos sinxelos, a partir de preguntas, 
propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación. 

 
CCL 
CAA 
CD 
CSC 
CCEC 
 

 

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para 
comunicar información 

LGB3.3.1. Elabora por escrito textos do ámbito académico moi sinxelos 
(cuestionarios, resumos, descricións, explicacións...) para obter e comunicar 
información. 

CCL 
CAA 

      CSIEE 
 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de  
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en calquera soporte e valorar a lingua escrita 
como medio de comunicación e de expresión 
creativa. 

presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… 

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 na 
mellora do uso da lingua. 

LGB4.1.3. Separa as sílabas que conforman cada palabra, 
LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos e adxectivos. 
LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de cambialo. 

 
CCL 

      CAA 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 
ortográficas básicas, apreciando o seu valor social 
e a necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións 
escritas, con especial atención ás maiúsculas. 

CCL 
CSC 

       CCEC 
 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de 
puntuación, así como unha sintaxe elemental nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación. 
       CCL 

B5.2. Ler textos e obras en galego adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. 

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións 
breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes 
soportes. 

 
CCL 
CCEC 

       CD 
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          Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de Matemáticas 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B2.1. Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 

 
CMCT 

       CCL 
 

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

MTB2.2.1. Realiza correctamente series tanto ascendentes coma descendentes. 
MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 10.000 
MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea números naturais, interpretando o valor de posición 
de cada unha das súas cifras. 

 
CMCT 
CAA 
CCL 

 

B2.3. Realizar operación e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo 
mental, en situación de resolución 
de problemas. 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para realizar cálculo mental. 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na resolución de problemas 
contextualizados. 
MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa operación de división dunha cifra na resolución de 
problemas contextualizados. 

 
CMCT 

       CAA 

B2.4. Identificar, resolver problemas 
da vida cotiá, adecuados ao seu 
nivel, establecer conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución 
de problemas. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento. 

 
CMCT 

       CAA 

B3.1. Seleccionar e utilizar 
instrumentos e unidades de medida 
usuais, facendo previamente 
estimacións e expresando con 

MTB3.1.1. Identifica as unidades do sistema métrico decimal. Lonxitude, capacidade, masa ou 
peso. 

 
      CMCT 
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precisión medidas de lonxitude, 
peso/masa, capacidade e tempo, en 
contextos reais. 

B3.3. Utilizar 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 e aplicándoo á resolución 
de problemas. 

MTB3.3.1. Coñece e utiliza as equivalencias entre diversas unidades de medida da mesma 
magnitude. 
MTB3.3.3. Resolve problemas da vida real utilizando as unidades de medida máis usuais 

 
CMCT 

       CAA 

B3.4. Coñecer as unidades de 
medida do tempo e as súas 
relación, utilizándoas para resolver 
problemas da vida diaria. 

MTB3.4.1. Resolve problemas da vida real utilizando as medidas temporais e as súas relacións 

 
        CMCT 

B3.5. Coñecer o valor e as 
equivalencias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

MTB3.5.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais 
como figuradas. 
MTB3.5.2. Calcula múltiplos e submúltiplos do euro. 

 
CMCT 
CAA 

       CSC 
 

B5.1. Realizar, ler e interpretar 
representacións gráficas dun 
conxunto de datos relativos ao 
contorno inmediato. 

MTB5.1.3. Interpreta gráficas de táboas extraendo a información explícita 

 
CMCT 

       CAA 
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                Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de Ciencias da Natureza 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa 
do propio corpo e os órganos máis 
importantes para o seu 
funcionamento. 

CNB2.1.2. Coñece os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do 
organismo. 

 
      CMCCT 

B2.2. Identificar e explicar as 
consecuencias para a saúde e o 
desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de 
alimentación, hixiene, exercicio 
físico e descanso deseñando 
protocolos para a súa prevención. 

CNB2.2.1 Emprega hábitos de hixiene, de exercicio e de alimentación sa na escola. 
CNB2.2.2. Recoñece algúns factores causantes das enfermidades máis habituais (caries, catarros, 
gripe e obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención. 

 
CMCCT  

       CSC 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado 
para a súa idade. 

CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función dos nutrientes principais. 
CNB2.3.2. Diferencia entre dieta equilibrada e non equilibrada e elabora un menú saudable na 
escola. 

 
CMCCT 
CSC  

       CSIEE 
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               Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de Ciencias Sociais 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B3.5.Coñecer as normas básicas e 
sinxelas de circulación e utilizalas 
como persoa usuaria de medios de 
transporte. 

 
CSB3.5.1.Coñece, utiliza e respecta as normas básicas de circulación. 

 
        
         CSC 
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                 Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de Valores Sociais e Cívicos 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B1.2. Construír o estilo persoal 
baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal 

       VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais persoas.  

        
       CSC 
       CCL  
       CSIEE 
 

B1.3. Estruturar un pensamento 
efectivo empregando as emocións 
de forma positiva. 

VSCB1.3.2. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións e das 
demais persoas.  
VSCB1.3.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e 
das demais nas actividades cooperativas.       

       
       CSC 
       CCL  

 CSIEE 
 

B1.4. Desenvolver o propio 
potencial, mantendo unha 
motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos 
individuais e compartidos. 

       VSCB1.4.3. Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas con axuda     
dunha persoa adulta.  

 
       CSC 
       CAA 
       CSIEE 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

       VSCB1.6.1. Participa na resolución de problemas escolares con seguridade e motivación.  

 
       CSIEE 
       CSC 

B1.7. Propoñerse desafíos e levalos a 
cabo mediante unha toma de 
decisión persoal, meditada e 
responsable, desenvolvendo un bo 
sentido do compromiso respecto a 
un mesmo e ás demais persoas. 

      VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto cara aos demais en situacións formais e informais    
da interacción social.  

 
CSIEE 

       CSC 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos 
e emocións, empregando 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación 
verbal e non verbal, en consonancia cos sentimentos.  

 
CSC 
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coordinadamente a linguaxe verbal e 
non verbal 

       VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos.       CCL 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar 
conversas cunha maneira de falar 
adecuada aos interlocutores e ao 
contexto, tendo en conta os factores 
que inhiben a comunicación para 
superar barreiras e os que permiten 
lograr proximidade. 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación.  
       VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores.  

 
    CCL 
    CSC 

B2.5. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas 
para atopar o mellor argumento. 

       VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda dunha persoa adulta, diferentes ideas e opinións para atopar 
os seus aspectos comúns. 

 
          CCL 
          CSC 
          CAA 
 

B2.6. Establecer relacións 
interpersoais positivas empregando 
habilidades sociais 

       VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas.  
 
          CSC 

B2.8. Contribuír á mellora do clima 
do grupo, amosando actitudes 
cooperativas e establecendo 
relacións respectuosas. 

      VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de 
afecto e a confianza mutua.  

 
CSIEE 

       CSC 

B3.2 Traballar en equipo 
favorecendo a interdependencia 
positiva e amosando condutas 
solidarias. 

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

 
CAA 
CSIEE 

       CSC 

B3.3. Implicarse na elaboración e no 
respecto das normas da comunidade 
educativa, empregando o sistema de 
valores persoal que constrúe a partir 

      VSCB3.3.1. Participa na elaboración das normas da aula.  

 
CSIEE 

       CSC 
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dos valores universais. 

B3.6. Participar activamente na vida 
cívica valorando a igualdade de 
dereitos e corresponsabilidade de 
homes e mulleres. 

VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares. 
VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo 

 
  CSC  
  CSIEE 

B3.7. Valorar as normas de 
seguridade viaria, analizando as 
causas e consecuencias dos 
accidentes de tráfico. 

VSCB3.7.2 Expón as causas de diferentes accidentes de tráfico. 
VSCB3.7.3.Explica as consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. 

 
  CSC 
  CCL 
  CMCT 
  CD 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

- Análise dos traballos e tarefas enviadas. 

- Seguemento sistemático a través da plataforma Snappet. 

 

Instrumentos: 
 

- Folla de rexistro 
- Tarefas na plataforma 
- Grabacións 

 

Cualificación final 

 
Tomaranse como referencia as Instrucións do 27 de abril de 2020, da 
Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia., nas que explicita que a avaliación e cualificación do alumnado 
realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 
trimestres así como as actividades que se desenvolvan durante o terceiro 
trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado. 
 
Tendo en conta o anterior, os criterios de cualificación serán: 

 80%     Valoración das aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros      
trimestres. 

 10%     Segue amosando unha boa actitude de cara ao traballo. 

 10%     Presentación coidada das tarefas entregadas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

Actividades  

Estarán centradas na repaso, reforzo e afianzamento dos contidos 
traballados durante as primeiras avaliacións.  
 
Exemplos de actividades tipo: 
 

- Comprensión lectora. 
- Escritura de textos sinxelos seguindo modelos. 
- Exposicións orais. 
- Repaso da ortografía básica. 
- Resolución de problemas. 
- Actividades de cálculo. 
- Interpretación de gráficas. 
- Elaboración de glosarios. 
- Elaboración de esquemas 

 

Son actividades tipo que xa traballamos na aula, favorecendo así a 
súa autonomía de traballo dende a casa.  
 
Só contemplamos actividades de ampliación na área de            
matemáticas para introducir o concepto de división. Xustificamos 
esta decisión argumentando que era a aprendizaxe que tiñamos 
planificada xusto no momento do confinamento e os alumnos 
estaban preparados para afrontalo con éxito, ademáis consideramos 
que neste curso é imprescindible aínda que sexa unha iniciación a 
este contido. 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade,  xa que o centro proporcionoulles  
os medios necesarios.  
 
Empregamos unha metodoloxía activa e contextualizada  de cara a 
manter a motivación,  a autonomía, a implicación e a participación do 
alumnado. 
 
O alumnado dispón dun horario de atención, tanto pola mañá como 
pola tarde, no que podemos ver en tempo real a execución das súas 
tarefas. Dese xeito e mediante o chat podemos aclarar dúbidas, facer 
correccións, darlles pequenas explicacións, mandarlle modelos para as 
actividades ou guialos na súa resolución. 
 
Destacar que a plataforma empregada favorece o proceso de 
autoavaliación do alumnado, xa que ven os seus erros e teñen que facer 
autocorrección. Ao ser actividades de repaso e reforzo eles deben ser  
 
conscientes e intentar detectar o motivo dos seus erros, aínda que nós 
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supervisamos e intervimos polo chat. 
 
 

Materiais e recursos 

Plataforma Snappet 
Class Dojo 
Vídeos  
Fichas 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 
- Espazo Abalar/ Abalar Móbil 
- Web do centro 
- Class Dojo 
  

Publicidade  

    
O documento colgarase na web do centro para que toda a 
comunidade educativa poida coñecelo. 
 


