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*Algúns dos estándares aparecen tamén temporalizados no terceiro trimestre porque estanse a 

traballar de forma telemática, sen embargo non serán avaliados. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Temporalización 

Matemáticas 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Trimestre/s 

B1.5. Reflexionar sobre as    

decisións tomadas, aprendendo   

para situacións semellantes   

futuras. 

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os      

problemas resoltos e os procesos desenvoltos,      

valorando as ideas claves, aprendendo para      

situacións futuras semellantes. 

1, 2 e 3* 

B2.1. Ler, escribir e ordenar     

utilizando razoamentos  

apropiados, distintos tipos de    

números (romanos, naturais,   

fraccións e decimais ata as     

milésimas).  

MTB2.1.1. Identifica os números romanos     

aplicando o coñecemento á comprensión de      

datacións. 

1 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena 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. 

1, 2 e 3* 

B2.2. Interpretar diferentes tipos    

de números segundo o seu valor,      

en situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.2. Ordena números enteiros, decimais     

e fraccións básicas por comparación,     

representación na recta numérica e     

transformación duns noutros. 

2 

B2.3. Realizar operacións e    

cálculos numéricos mediante   

diferentes procedementos,  

incluído o cálculo mental,    

facendo referencia implícita ás    

MTB2.3.1. Calcula fraccións equivalentes. 2 

MTB2.3.2. Redondea números decimais á     

décima, centésima ou milésima máis próxima. 

2 
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propiedades das operación, en    

situación de resolución de    

problemas. 

B2.5. Operar cos números tendo      

en conta a xerarquía nas     

operacións, aplicando as   

propiedades destas, as estratexias    

persoais e os diferentes    

procedementos que se utilizan    

segundo a natureza do cálculo     

que se realizará, usando o máis      

adecuado. 

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fraccións       

co mesmo denominador. Calcula o produto      

dunha fracción por un número. 

2 

B2.6. Coñecer, utilizar e    

automatizar algoritmos estándar   

de suma, resta, multiplicación e     

división con distintos tipos de     

números, en comprobación de    

resultados en contextos de    

resolución de problemas e en     

situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.1. Emprega e automatiza algoritmos     

estándar de suma, resta, multiplicación e      

división con distintos tipos de números, en       

comprobación de resultados en contextos de      

resolución de problemas e en situacións      

cotiás. 

1, 2 e 3* 

MTB2.6.2. Descompón de forma aditiva e de       

forma aditivo-multiplicativa, números   

menores de un millón, atendendo o valor de        

posición das súas cifras. 

1 

MTB2.6.7. Descompón números decimais    

atendendo o valor de posición das súas cifras. 

2 

B2.7. Identificar, resolver   

problemas da vida cotiá,    

adecuados ao seu nivel,    

establecer conexións entre a    

realidade e as matemáticas e     

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o      

dominio dos contidos traballados,    

empregando estratexias heurísticas, de    

razoamento (clasificación, recoñecemento das    

relacións), creando conxecturas, construíndo,    

1, 2 e 3* 
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valorar a utilidade dos    

coñecementos matemáticos  

adecuados reflexionando sobre o    

proceso aplicado para a    

resolución de problemas. 

argumentando e tomando decisións,    

valorando as súas consecuencias e a      

conveniencia do seu uso.  

B3.1. Escoller os instrumentos de     

medida máis pertinentes en cada     

caso, estimando a medida de     

magnitudes de lonxitude,   

capacidade, masa e tempo    

facendo previsións razoables. 

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando     

estratexias e unidades convencionais e non      

convencionais, elixindo a unidade máis     

axeitada para a expresión dunha medida. 

2 

B3.2. Operar con diferentes    

medidas. 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude,       

capacidade, masa e superficie en forma simple       

dando o resultado na unidade determinada de       

antemán. 

2 

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a      

medición da lonxitude, capacidade ou masa      

dada en forma complexa e viceversa. 

2 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha      

mesma magnitude. 

2 

B3.3. Coñecer as unidades de     

medida do tempo e as súas      

relación, utilizándoas para   

resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Realiza equivalencias e    

transformacións entre horas, minutos e     

segundos. 

2 e 3* 

B3.4. Coñecer o sistema    

sesaxesimal para realizar cálculos    

con medidas angulares. 

MTB3.4.1. Identifica o ángulo como medida      

dun xiro ou abertura. 

2 e 3* 

Lengua Castellana 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Trimestre 

B1.1. Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando as 

normas da comunicación: quenda 

de palabra, escoita atenta e 

incorporación ás intervencións 

dos e das demais. 

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os 

rexistros lingüísticos ao grao de formalidade 

dos contextos nos que produce o seu discurso: 

debates, exposicións planificadas, conversas. 

1, 2 e 3* 

LCB1.1.2. Expresa ideas, pensamentos, 

opinións, sentimentos e emocións con 

claridade. 

2 

LCB1.1.3. Aplica as normas 

sociocomunicativas: escoita activa, espera de 

quendas, participación respectuosa, 

adecuación á intervención da persoa 

interlocutora e normas básicas de cortesía. 

1 

B1.2. Recoñecer a información 

verbal e non verbal dos discursos 

orais e integrala nas producións 

propias. 

LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e 

unha dicción correctas: articulación, ritmo, 

entoación e volume axeitados. 

1 

B1.3. Expresarse de forma oral 

para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes 

situacións con vocabulario 

axeitado e estrutura coherente. 

  LCB1.3.2. Participa activamente e con 

coherencia na secuencia das súas ideas en 

diversas situacións de comunicación: 

- diálogos 

-exposicións orais seguindo modelos e 

guiadas, con axuda, cando cumpra, das 

tecnoloxías da información e comunicación.  

2 

B1.5. Recoñecer o tema e as 

ideas principais dos textos orais, 

e identificar ideas ou valores non 

explícitos accesibles á súa idade.  

LCB1.5.3. Responde preguntas 

correspondentes á comprensión 

interpretativa.  

2 
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B1.7. Producir textos orais breves 

e sinxelos adecuados ao nivel dos 

xéneros máis habituais imitando 

modelos: atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa 

intención comunicativa 

(informativos, literarios, 

prescritivos e persuasivos). 

LCB1.7.1. Organiza e planifica o discurso 

axeitándose aos diferentes modos 

discursivos(narrar, expoñer, describir, 

informarse, dialogar)  

2 

B2.1. Ler, en voz alta e en 

silencio, diferentes textos, con 

fluidez e entoación adecuada. 

LCB2.1.1. Le en voz alta diferentes tipos de 

textos apropiados á súa idade con velocidade, 

fluidez e entoación adecuada. 

1 

LCB2.1.3. Comprende información global e 

específica en textos de diferente tipoloxía do 

ámbito escolar e socia.:  

1, 2 e 3* 

LCB2.1.4. Resume textos lidos de diferente 

tipoloxía e adecuados a súa idade, reflectindo 

a estrutura e destacando as ideas principais. 

2 e 3* 

B2.2. Utilizar as estratexias de 

control do proceso lector 

(anticipación do significado, 

formulación de hipóteses, uso do 

dicionario, relectura).  

LCB2.2.5. Relaciona a información contida nos 

gráficos e ilustracións e a relaciona coa 

información que aparece no texto. 

1 

B2.6. Identificar a estrutura 

organizativa de diferentes textos 

lidos, centrándose na 

interpretación da súa intención e 

significado.  

LCB2.6.2. Interpreta a linguaxe figurada, en 

textos publicitarios. 

2 
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B3.1. Producir textos segundo un 

modelo con diferentes intencións 

comunicativas, con coherencia, 

aplicando as regras ortográficas e 

coidando a caligrafía, a orde e a 

presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas 

con cohesión básica e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas.  

2 e 3* 

LCB3.1.4. Elabora un informe seguindo un 

guión establecido que supoña a procura, 

selección e organización da información de 

textos de carácter científico, xeográfico ou 

histórico. 

1, 2 e 3* 

LCB3.1.5. Presenta un informe, utilizando 

soporte papel e informático, sobre situacións 

sinxelas, recollendo información de diferentes 

fontes (directas, libros, Internet), seguindo un 

plan de traballo e expresando conclusións. 

1, 2 e 3* 

LCB3.1.6. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza. 

1, 2 e 3* 

B3.3. 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 e avaliando, coa axuda 

de guías, as producións propias e 

alleas. 

LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de 

puntuación, as regras de acentuación e 

ortográficas propias do nivel nos seus textos 

escritos. 

2 

LCB3.3.4. Redacta o texto e revísao para 

melloralo, utilizando borradores que amosan: 

a xeración e selección de ideas, a revisión 

ortográfica e da secuencia coherente do 

escrito. 

1, 2 e 3* 

B3.6. Favorecer a través da LCB3.6.1. Expresa, por escrito, utilizando de 2 e 3* 
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linguaxe a formación dun 

pensamento crítico que impida 

discriminacións e prexuízos. 

xeito habitual, unha linguaxe non sexista e 

respectuosa coas diferenzas.  

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través 

do uso da lingua. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, 

antónimos, polisémicos, homófonos, frases 

feitas na súa expresión oral e escrita.  

1 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes 

tipos de palabras nun texto. 

2 e 3* 

B4.3. Sistematizar a adquisición 

de vocabulario a través dos 

textos. 

LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas 

axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas 

producións escritas. 

1, 2 e 3* 

B4.4. Desenvolver estratexias 

para mellorar a comprensión oral 

e escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de 

concordancia de xénero e número na 

expresión oral e escrita. 

1, 2 e 3* 

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e 

clasifica as palabras dun texto. 

2 

LCB4.4.4. Utiliza os signos de puntuación nas 

súas producións escritas. 

2 e 3* 

B5.1. Valorar os textos literarios e 

utilizar a lectura como fonte de 

lecer e información e 

consideralos como un medio de 

aprendizaxe e enriquecemento 

persoal.  

LCB5.1.1. Valora e recoñece as características 

fundamentais de textos literarios narrativos, 

poéticos e dramáticos. 

2 

B5.3. Coñecer e valorar os 

recursos literarios da tradición 

oral: poemas, cancións, contos, 

LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, 

aumentativos, diminutivos e sinónimos en 

textos literarios. 

2 
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refráns, adiviñas. 

B5.4. Producir a partir de 

modelos dados textos literarios 

en prosa ou en verso, con sentido 

estético e creatividade: contos, 

poemas, adiviñas, cancións, e 

fragmentos teatrais. 

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios 

(contos, poemas, cancións e sinxelas obras 

teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

1, 2 e 3* 

B5.7. Valorar a literatura en 

calquera lingua, especialmente 

en lingua galega, como vehículo 

de comunicación e como recurso 

de gozo persoal 

LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera 

lingua, especialmente en lingua galega, como 

vehículo de comunicación e como recurso de 

gozo persoal. 

1, 2 e 3* 

Lingua Galega 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Trimestre 

B1.1. Comprender textos orais 

sinxelos procedentes da radio, da 

televisión ou da internet, 

identificando os aspectos xerais 

máis relevantes así como as 

intencións, valores e opinións 

explícitos. 

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e 

inferencial dun texto oral sinxelo, 

distinguindo, de maneira xeral, información 

de opinión. 

1 e 2 

B1.2. Valorar e utilizar os 

documentos audiovisuais dos 

medios de comunicación como 

instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede a documentos audiovisuais 

e dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, 

con certa autonomía, a información relevante 

e necesaria para realizar traballos ou 

completar información, valorando os medios 

de comunicación como instrumento de 

aprendizaxe. 

2 
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LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos 

imitando modelos de calquera medio de 

comunicación. 

1 e 2 

B1.4. Comprender e producir 

textos orais propios do uso cotián 

ou do ámbito académico. 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha 

conversa entre iguais, comprendendo o que di 

o interlocutor e intervindo coas propostas 

propias. 

2 

LGB1.4.3. Iníciase na elaboración de pequenas 

exposicións orais na aula adecuando o 

discurso ás diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, describir e expoñer), 

utilizando o dicionario se é preciso. 

1 

LGB1.4.5. Identifica o grao de formalidade da 

situación de comunicación e axusta a este a 

súa produción. 

2 

B1.5. Manter unha actitude de 

escoita activa, respectando as 

opinións dos e das demais 

LGB1.5.1. Atende as intervencións dos e das 

demais en actos de fala orais, sen 

interromper. 

1 e 2 

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. 

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas 

participantes nos intercambios orais e é 

consciente da posibilidade de empregar a 

lingua galega en calquera intercambio oral 

dentro da escola ou fóra dela.  

1 e 2 

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e 

dicción correctas: articulación, ritmo, 

entoación e volume. 

2  

B1.7. Amosar interese por 

expresarse en público 

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral 

coherente, sen contradicións nin repeticións 

1 e 2 
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coherentemente, sen 

contradicións, sen repeticións 

innecesarias e usando nexos 

adecuados 

innecesarias, utilizando un vocabulario 

adecuado á súa idade. 

B1.13. Recoñecer, de maneira 

global, e valorar as diferenzas 

dialectais orais da lingua galega. 

LGB1.13.1. Recoñece textos orais sinxelos 

pertencentes a diferentes variedades 

dialectais moi evidentes da lingua galega. 

2 

B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar 

información explícita en textos 

escritos de soportes variados 

(webs infantís, libros, carteis) e 

iniciar a realización de inferencias 

para determinar intencións e 

dobres sentidos bastante 

evidentes. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante 

de textos procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios de situacións 

cotiás. 

1 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e 

secundarias dun texto (narrativo, descritivo e 

expositivo). 

2 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo, 

deducindo o significado de palabras e 

expresións polo contexto. 

1 e 2 

B2.2. Interpretar e comprender, 

de maneira xeral, a información 

procedente de gráficos, 

esquemas sinxelos e ilustracións 

redundantes. 

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. 

1 

B2.3. Realizar o subliñado das 

ideas principais dun texto sinxelo, 

e esquematizar e resumir o seu 

contido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas 

principais dun texto sinxelo. 

1 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto 

sinxelo, indicando as ideas principais e 

secundarias. 

1 e 2 
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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.  

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

precisión. 

1 e 2 

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, 

velocidade e ton da voz adecuados. 

1 e 2 

B2.11. Amosar certa autonomía 

lectora e capacidade de selección 

de textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias.  

LGB2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, 

opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

2 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as 

estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, 

antes de comezar a escribir, xerando ideas, 

seleccionando e estruturando a información, 

mediante notas, esquemas ou guións. 

2 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura 

definida, con coherencia e cohesionando, de 

maneira xeral, os enunciados. 

2 

LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación 

(punto, coma, punto e coma, dous puntos, 

puntos suspensivos, signos de exclamación e 

1 e 2 
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interrogación).  

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma 

lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 

morfosintaxe e usa, habitualmente, unha 

linguaxe non sexista. 

1, 2 e 3* 

B3.2. Crear textos sinxelos de 

diferente tipoloxía que permitan 

narrar, describir, resumir, explicar 

e expoñer opinións, emocións e 

informacións relacionadas con 

situacións cotiás e aqueles que 

sexan característicos dos medios 

de comunicación. 

LGB3.2.3. Crea diferentes tipos de textos 

(narrativos, expositivos, descritivos ou 

argumentativos) seguindo un guión 

establecido e adaptando a linguaxe ás 

características de cada xénero. 

1, 2 e 3* 

B3.4. Elaborar textos breves e 

sinxelos con creatividade. 

LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter 

creativo. 

1, 2 e 3* 

B3.7. Coidar a presentación dos 

traballos escritos en calquera 

soporte e valorar a lingua escrita 

como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos 

seguindo as normas básicas de presentación 

establecidas: marxes, disposición no papel, 

limpeza, calidade caligráfica, separación entre 

parágrafos, interliñado… en calquera soporte. 

2 

B4.1. Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman 

cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das 

átonas. 

1 

LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes 

tipos de enunciado: declarativo, interrogativo, 

exclamativo, imperativo. 

1 

B5.2. Ler textos e obras n galego 

da literatura infantil, adaptacións 

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en 

galego da literatura infantil, adaptacións 

2 
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breves de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á 

idade e en diferentes soportes. 

breves de obras clásicas e literatura actual, 

adaptadas á idade e en diferentes soportes. 

B5.3. Identificar as características 

dos diferentes xéneros e as 

figuras literarias, así como temas 

recorrentes. 

LGB5.3.1. Identifica as características 

principais dos diferentes xéneros literarios: 

narrativa, poesía e teatro. 

2 

B5.4. Recrear e compoñer 

poemas e relatos sinxelos a partir 

de modelos dados. 

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, 

a partir de modelos sinxelos, para comunicar 

sentimentos, emocións, estados de ánimo e 

lembranzas. 

1, 2 e 3* 

Ciencias Sociais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización 

B1.1.Realizar un traballo de 

investigación que supoña a 

busca, selección e organización 

de información sobre fenómenos 

previamente delimitados, a 

realización dun produto, a 

documentación do proceso e a 

comunicación do  

CSB1.1.1.Busca información (empregando as 

TIC e outras fontes directas e indirectas), 

selecciona a información relevante, a 

organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e 

as comunica oralmente e/ou por escrito. 

1, 2 e 3* 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e tarefas, 

ten iniciativa na toma de decisións e asume 

responsabilidades. 

1, 2 e 3* 

CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e 

presenta os traballos de maneira ordenada, 

clara e limpa.  

1, 2 e 3* 

B1.2.Empregar estratexias de 

traballo cooperativo, adoitar un 

comportamento de respecto e 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e 

de grupo, e emprega estratexias de traballo 

cooperativo valorando o esforzo e o coidado 

1, 2 e 3* 
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tolerancia ante as diferentes 

ideas e achegas alleas nos 

diálogos e debates, valorando o 

esforzo e amosando actitudes de 

cooperación, participación e 

respecto cara aos demais 

do material. 

CSB1.2.2.Adopta un comportamento 

responsable, construtivo e solidario, 

respectando diferentes ideas e achegas nos 

debates e recoñecendo a cooperación e o 

diálogo como principios básicos do 

funcionamento democrático. 

1, 2 e 3* 

B1.3.Coñecer e utilizar as 

palabras claves e conceptos 

necesarios para ser capaz de ler, 

escribir e falar sobre Ciencias 

sociais, así como comprender 

diferentes linguaxes recollidos en 

textos de carácter social, 

xeográfico ou histórico. 

CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o 

vocabulario adquirido para ser capaz de ler, 

escribir e falar sobre Ciencias sociais. 

1, 2 e 3* 

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados coa área, 

que manifesten a comprensión de textos orais 

e /ou escritos de carácter xeográfico, social e 

histórico. 

1, 2 e 3* 

B2.1.Explicar como é e de que 

forma se orixinou o Universo e os 

seus principais compoñentes. 

CSB2.1.1.Describe como é e de que forma se 

orixinou o Universo e explica os seus 

principais compoñentes identificando galaxia, 

estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa.  

2 

B2.2.Describir as características 

principais do Sistema Solar 

identificando diferentes tipos de 

astros e as súas características. 

CSB2.2.1. Describe as características, 

compoñentes do Sistema Solar, localizando o 

Sol no centro do mesmo e os planetas 

segundo a súa proximidade.  

2 

B2.3. Localizar o planeta Terra e a 

Lúa no sistema solar, explicando 

as súas características, 

movementos, consecuencias e 

calcular os fusos horarios. 

CSB2.3.2.Explica o día e a noite como 

consecuencia da rotación terrestre e como 

unidades para medir o tempo.  

2 
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B4.1.Explicar as características de 

cada tempo histórico estudado e 

certos acontecementos desas 

épocas que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo 

da historia.  

CSB4.1.1Identifica a idea de idade da historia 

e data a Idade Media e Moderna, asociándoas 

aos feitos que marcan os seus inicios e finais. 

1 

B4.4.Identificar e localizar no 

tempo e no espazo os procesos e 

e acontecementos históricos, 

políticos, sociais e culturais máis 

relevantes da historia de España 

para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas 

históricas máis importantes da Idade Media e 

Idade Moderna en España.  

1 

CSB4.4.2.Identifica e localiza no tempo e no 

espazo os feitos fundamentais da historia 

medieval e moderna de España, describindo 

as principais características de cada unha 

delas.  

1 

CSB4.4.3.Explica aspectos relacionados coa 

forma de vida e organización social de España 

das distintas épocas históricas estudadas.  

1 

CSB4.4.5.Identifica as características 

distintivas das culturas que conviviron nos 

reinos peninsulares durante a Idade Media 

describindo a evolución política e os distintos 

modelos sociais. 

1 

Ciencias da Natureza 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización 

B1.1. Obter información 

relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente 

delimitados, facer predicións 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza 

información concreta e relevante, analízaa, 

obtén conclusións, elabora informes e 

comunica os resultados en diferentes 

1, 2 e 3* 
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sobre sucesos naturais, integrar 

datos de observación directa e 

indirecta a partir da consulta de 

fontes directa e indirectas e 

comunicando os resultados en 

diferentes soportes. 

soportes. 

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de 

forma clara e ordenada contidos relacionados 

coa área manifestando a comprensión de 

textos orais e/ou escritos. 

1, 2 e 3* 

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o 

tratamento de textos (axuste de páxina, 

inserción de ilustracións ou notas etc.).  

1, 2 e 3* 

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de 

información na rede 

1, 2 e 3* 

CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de 

acceso e traballo na rede 

1, 2 e 3* 

B1.2. Establecer conxecturas 

tanto respecto de sucesos que 

ocorren dunha forma natural 

como sobre os que ocorren 

cando se provocan a través dun 

experimento ou dunha 

experiencia. 

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e tarefas 

e ten iniciativa na toma de decisións. 

1, 2 e 3* 

B1.3. Traballar de forma 

cooperativa, apreciando o 

coidado pola seguridade propia e 

a dos seus compañeiros/as, 

coidando as ferramentas e 

facendo uso adecuado dos 

materiais. 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para realizar 

traballos de forma individual e en equipo, 

amosando habilidades para a resolución 

pacífica de conflitos. 

1, 2 e 3* 

CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de 

uso e de seguridade dos instrumentos, dos 

materiais de traballo e das tecnoloxías da 

información e comunicación. 

1, 2 e 3* 

B2.1. Identificar e localizar os CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais 1 
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principais órganos implicados na 

realización das funcións vitais do 

corpo humano, establecendo 

algunhas relacións fundamentais 

entre eles.  

órganos implicados na realización das 

funcións vitais do corpo humano. 

CNB2.1.2. Identifica as principais 

características dos aparellos respiratorio, 

dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 

explica as principais funcións 

2 

B2.3. Relacionar determinadas 

prácticas de vida co adecuado 

funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida 

saudables, coñecendo as 

repercusións para a saúde do seu 

modo de vida. 

CNB2.3.2. Coñece os principios das dietas 

equilibradas, e elabora menús variados 

identificando ás prácticas saudables. 

2 

B3.1. Coñecer a estrutura dos 

seres vivos: células, tecidos, 

tipos, órganos, aparellos e 

sistemas. Identificar as principais 

características e funcións. 

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos 

seres vivos: células, tecidos, órganos, 

aparellos e sistemas, nomeando as principais 

características e funcións de cada un deles. 

1 

B3.2. Coñecer diferentes niveis 

de clasificación dos seres vivos, 

atendendo ás súas características 

e tipos. 

CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e nomea as 

principais características atendendo ao seu 

reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino 

dos fungos e outros reinos empregando 

criterios científicos e medios tecnolóxicos. 

1 

Valores sociais e cívicos 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Temporalización 

B1.2. Estruturar un pensamento    

efectivo e independente   

empregando as emocións de    

VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á toma de       

decisión e á resolución de conflitos. 

1, 2 e 3* 
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forma positiva. VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos,     

necesidades e dereitos, á vez que respecta os        

dos e das demais nas actividades      

cooperativas. 

1, 2 e 3* 

B1.3. Desenvolver o propio    

potencial, mantendo unha   

motivación intrínseca e   

esforzándose para o logro de     

éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o      

esforzo individual e colectivo e asumindo      

compromisos para a consecución de     

obxectivos. 

1, 2 e 3* 

B1.5. Desenvolver a autonomía e     

a capacidade de emprendemento    

para conseguir logros persoais    

responsabilizándose do ben   

común. 

VSCB1.5.1. Identifica, define problemas sociais     

e cívicos e achega solucións potencialmente      

efectivas. 

1, 2 e 3* 

VSCB1.5.2. Define e formula claramente     

problemas de convivencia e achega solucións      

potencialmente efectivas. 

1, 2 e 3* 

B2.2. Utilizar habilidades de    

escoita e o pensamento de     

perspectiva con empatía. 

VSCB2.2.1. Dialoga interpretando e dando     

sentido ao que oe. 

2 

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais     

escoitando activamente, demostrando   

interese polas outras persoas. 

2 

B2.6. Establecer relacións   

interpersoais positivas  

empregando habilidades sociais. 

VSCB2.6.1. Interacciona con empatía. 2 

B2.8. Contribuír á mellora do     

clima do grupo amosando    

actitudes cooperativas e   

establecendo relacións  

respectuosas. 

VSCB2.8.3. Consegue a aceptación dos     

compañeiros e compañeiras. 

1 
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B3.1. Resolver problemas en    

colaboración, poñendo de   

manifesto unha actitude aberta    

cara aos demais e compartindo     

puntos de vista e sentimentos. 

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude      

aberta cara aos demais compartindo puntos      

de vista e sentimentos durante a interacción       

social na aula. 

2 

B3.2. Traballar en equipo    

favorecendo a interdependencia   

positiva e amosando condutas    

solidarias. 

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o      

traballo en equipo. 

1, 2 e 3* 

B3.3. Implicarse na elaboración e     

no respecto das normas da     

comunidade educativa  

empregando o sistema de valores     

persoal que constrúe a partir dos      

valores universais. 

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das     

normas da aula. 

1 

VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro      

escolar. 

1, 2 e 3* 

B3.6. Practicar o altruísmo no     

contorno próximo sensibilizando   

sobre o seu valor. 

VSCB3.6.1. Amósase xeneroso no seu     

contorno próximo. 

2 

B3.10. Participar activamente na    

vida cívica valorando a igualdade     

de dereitos e   

corresponsabilidades de homes e    

mulleres. 

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de     

falta de respecto á igualdade de      

oportunidades de homes e mulleres. 

1 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Buscando recabar a información necesaria sobre a aprendizaxe acadada polo 

alumnado, empregamos a observación sistemática (aberta a contextos buscados, 

pero tamén naturais), a realización de probas específicas e cuestionarios para 

valorar o nivel de comprensión e de memoria, así como as rúbricas (para reflectir o 

grao de cumplimento e de rendemento respecto do portafolio do alumno/a, así 

como da súa actitude).  

Instrumentos: 

Como ferramentas específicas que concretan os procedementos arriba citados, 

empregáronse as listas de control (para rexistrar a presencia ou ausencia de 

determinados ítems), os rexistros anecdóticos (con descricións dos feitos 

relevantes que foron acontecendo, conxuntamente coa interpretación persoal e as 

actuacións), as escalas de valoración (con avaliacións descritivas de hábitos, 

entregas…), probas orais e escritas (con preguntas obxectivas, abertas, gráficas e 

de exposición). 

Cualificación final 

O cálculo da calificación final virá determinado pola natureza das propias áreas, do 

seguinte xeito:  

 

Lingua castelá e literatura / Lingua galega e literatura / Valores sociais e cívicos 

Dado o marcado carácter especificamente continuo das mencionadas áreas, a          

calificación ordinaria será a suma da nota obtida no segundo trimestre (90%),            

conxuntamente co traballo diario recabado dende o 14 de Marzo, valorado           

cualitativa e cuantitativamente (10%). No caso daquel alumnado desconectado, a          

calificación ordinaria coincidirá ao 100% coa do segundo trimestre.  

 

Matemáticas / Ciencias da Natureza / Ciencias Sociais 

No caso destas tres áreas, aínda que o seu tratamento integrado facilita unha certa              

continuidade na súa aprendizaxe, o carácter máis independente dos bloques vai a            

modificar a ponderación na avaliación ordinaria. Ésta virá determinada pola suma da            

 



nota obtida no primeiro trimestre (45%), no segundo trimestre (45%),          

conxuntamente co traballo diario realizado dende o 14 de Marzo, valorado tamén            

cualitativa e cuantitativamente (10%). No caso daquel alumnado desconectado, a          

calificación ordinaria será o resultado da media aritmética dos dous primeiros           

trimestres.  

 

 

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

Actividades 

As actividades levadas a cabo durante o terceiro trimestre seguen o mesmo            

criterio metodolóxico ca nos anteriores trimestres: a transversalidade. Así,         

levaranse a cabo diferentes actividades que integran os contidos de todas as            

materias desenvolvidos a partir dos diferentes estándares de aprendizaxe. 

 

Actividades de reforzo, co obxectivo de traballar aqueles aspectos que          

precisan maior atención, como poden ser actividades de operacións         

matemáticas elementais, expresión oral ou escrita, ortografía...; actividades        

de repaso, para non esquecer o aprendido durante o curso, como aspectos            

gramaticais e de vocabulario das linguas ou investigacións nas ciencias; e           

actividades de ampliación, en base aos aspectos imprescindibles e intereses          

do alumnado para incentivar a motivación do alumnado pola aprendizaxe,          

sobre novos contidos a través de exposicións, investigacións, creación de          

material audiovisual... 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

Malia as pecualiares características da nova realidade educativa, inténtanse         

manter unhas rutinas xa acadadas no entorno virtual de aprendizaxe,          

baseando a proposta metolóxica nos seguintes principios:  

 

Epistemolóxicos 

-O coñecemento é o resultado da interacción entre as experiencias previas e            

as situacións novas, polo que se busca a construción das aprendizaxes           
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mediante a práctica.  

- O ensino durante este período busca o enriquecimento proporcionado por           

diferentes soportes dixitais (vídeos, presentacións, uso de procesadores e         

ferramentas variadas, videotitorías).  

 

 

Psicolóxicos 

Mantéñense os principios derivados da vertente construtivista da        

programación didáctica, facendo especial fincapé na necesidade de asegurar         

aprendizaxes significativas (conectando e integrando os contidos previos cos         

novos, reorganizando o seu pensamento e ofrecendo aprendizaxes        

conectadas coa súa realidade), de favorecer a aprendizaxe autónoma         

(buscando a construción de aprendizaxes por si mesmos, aprendendo a          

aprender, coa figura do mestre como guía e mentor).  

 

Pedagóxicos 

- Búscase, sobretodo, manter activa a motivación do alumnado de cara ás            

aprendizaxes nunha situación coma a actual(creando situacións que conecten         

cos seus intereses e favorecendo un clima de comunicación constante cos           

mestres/as que impida a frustración ante as tarefas). 

- Do mesmo xeito, as aprendizaxes irán do xeral ao particular, de forma cíclica,              

integrando as áreas coa formulación de contidos conceptuais, procedimentais         

e actitudinais comúns, tendo en conta a transversalidade do currículo.  

- Adáptase tamén a acción educativa ás diferenzas persoais (capacidades,          

intereses e ritmos de aprendizaxe) como base para o desenvolvemento          

integral, incidindo no reforzo daquel alumnado que máis o precisa.  

- Pola súa parte, outros dos piares da nosa intervención foi manter o espírito              

de grupo co exercicio da participación e cooperación, por medio da           

formulación de debates e fíos de discusión en foros virtuais.  

- A flexibilidade xoga un papel fundamental nas distintas situacións de           
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aprendizaxe que se dan nesta coiuntura, tanto na selección da metodoloxía en            

cada caso coma na organización espazo-temporal.  

 

Organización dos tempos 

A previsión de traballo na casa debe axustarse realmente ao tempo           

dispoñible, así como á debida conciliación familiar e aproveitamento dos          

tempos de lecer.  

Debido a isto, a temporalización foi adaptada e o traballo nas diferentes áreas             

redistribuíuse, incluindo a elaboración dun novo horario xeral e tendo en           

conta sempre a transversalidade da que previamente se falaba. Deste xeito, a            

planificación tivo en conta o traballo autónomo de dúas áreas distintas por            

día.  

 

 

No caso do alumnado sen conectividade, elaboráronse materiais en formato          

papel para, por medio do persoal do Concello de Narón, ser entregado ás             

familias cunha periodicidade quincenal.  

Materiais e recursos 

Empregrando como base e soporte principal os ordenadores e a plataforma 

virtual de EDIXGAL usaranse diferentes recursos para levar a cabo o proceso 

de ensinanza-aprendizaxe: 

 

-Elaboración de vídeos explicativos por parte dos titores/as para reforzar, 

repasar ou ampliar contidos. 

-Uso dos foros da plataforma virtual para levar a cabo diferentes debates, 

conversacións e entragas de traballos. 

-Actividades interactivas elaboradas polos titores/as para reforzar, repasar 

ou ampliar. 

-Diferentes materiais elaborados polor titores/as (diapositivas, fichas, 

traballos…). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 Informarase ás familias e alumnado a través da aplicación Abalar móbil e 

telefónicamente, de ser o caso. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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