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CURSO: 4º PRIMARIA 

MATERIA: CIENCIAS NATURAIS 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1:  INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

 B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 

produto como resultado dun problema 

formulado, elaborar con autonomía 

documentación sobre o proceso e presentala en 

diferentes soportes. 

 CN.1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 

Información importante, obtén conclusións e 

comunica o resultado de forma escrita. 

 CN1.1.2 Presenta os traballos, en soporte dixital 

ou en papel, de maneira ordenada, clara e 

limpa. 

 CN1.1.3 Consulta e utiliza documentos escritos, 

imaxes ou gráficos. 

 CN1.1.4 Reflexiona sobre o traballo realizado, 

saca conclusións sobre como traballa e aprende 

e elabora estratexias para seguir aprendendo. 

 CN 1.1.5 Emprega axeitadamente o vocabulario 

que corresponde a cada un dos bloques de 

contidos. 

BLOQUE 4:  MATERIA E ENERXÍA 

 B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida 

cotiá, usos dos recursos naturais e 

consecuencias do seu uso inadecuado facendo 

fincapé no aforro enerxético e no impacto 

medioambiental. 

 

 CNB4.1.1. Identifica e coñece a intervención da 

enerxía nos cambios da vida cotiá.  

 CN B4.1.2.Identifica o sol e a auga como fontes 

de enerxía.  

 B4.1.3. Coñece as características e 

propiedades do aire e actuacións necesarias 

para evitar a súa contaminación. 

 B.4.1.4 Valora a importancia da boa calidade da 

auga e do aire para a nosa saúde e o 

mantemento da vida.  

 B4.1.5. Coñece a intervención da enerxía na 

vida cotiá: fontes de enerxía renovables e non 

renovables. 

 B4.1.6. Fai un uso responsable dos recursos 

naturais do planeta. Aforro enerxético.  

 B4.1.7. Explica algunhas características e 

propiedades do aire e as actuacións necesarias 

para evitar a súa contaminación. 

 B4.1.8. Desenvolve actitudes individuais e 

colectivas responsables fronte a determinados 

problemas mediombientais. 

 CNB4.1.3. Elabora protocolos sinxelos para 

mellorar os problemas medioambientais da súa 

contorna. 

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

 B5.1. Manipular e observar o funcionamento de 

aparellos e máquinas sinxelas simples e das 

complexas máis habituais e o seu uso na vida 

 CNB5.1.1. Manipula e identifica algunhas 

máquinas e aparellos sinxelos e habituais na 

vida cotiá, analizando o seu funcionamento.  
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cotián  CNB5.1.2. Coñece a enerxía que empregan as 

máquinas de uso habitual e explica a 

importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida 

cotiá. 

 CNB5.1.2. Coñece a enerxía que empregan as 

máquinas de uso habitual e explica a 

importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida 

cotiá. 

 CNB5.1.1. Manipula e identifica algunhas 

máquinas e aparellos sinxelos e habituais na 

vida cotiá, analizando o seu funcionamento. 

 B5.2. Planificar e realizar a construción de 

forma cooperativa dalgún obxecto ou máquina 

sinxela para a resolución dun problema 

formulado e presentar os resultados en 

diferentes soportes 

 CNB5.2.1. Aplica o coñecemento ao deseño e a 

construcción dalgún obxecto ou aparello 

sinxelo, aplicando cálculos atemáticos previos, 

así como as tecnolóxicas: unir, cortar, pegar. 

 

 

 

CURSO: 4º PRIMARIA 

MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS 

1.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1:  CONTIDOS COMÚNS 

 B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 

produto como resultado dun problema 

formulado, elaborar con autonomía 

documentación sobre o proceso e presentala en 

diferentes soportes. 

 CN.1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 

información importante, obtén conclusións e 

comunica o resultado de forma escrita. 

 CN1.1.2 Presenta os traballos, en soporte dixital 

ou en papel, de maneira ordenada, clara e 

limpa. 

 CN1.1.3 Consulta e utiliza documentos escritos, 

imaxes ou gráficos. 

 CN1.1.4 Reflexiona sobre o traballo realizado, 

saca conclusións sobre como traballa e aprende 

e elabora estratexias para seguir aprendendo. 

 CN 1.1.5 Emprega axeitadamente o vocabulario 

que corresponde a cada un dos bloques de 

contidos. 

BLOQUE 4:  VIVIR EN SOCIEDADE 

 B3.3.Coñecer a organización territorial do 

Estado español e os seus órganos de goberno 

básicos. 

 CSB3.3.1.Define e sitúa nun mapa as 

Comunidades e as Cidades Autónomas. 

 

 B3.4.Valorar a diversidade cultural, social, 

política e lingüística do Estado español 

respectando as diferenzas. 

 CSB3.4.1.Recoñece, partindo da realidade do 

estado español, a diversidade cultural, social, 

política e lingüística nun mesmo territorio como 

fonte de enriquecemento cultural. 

 B3.5.Comprender e interpreta os principais 

conceptos demográficos e calculalos a partires 

dos datos de poboación.  

 CSB3.5.1.Define demografía e comprende os 

principais conceptos demográficos:natalidade, 

mortandade, migración, inmigración, 
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crecemento natural e crecemento migratorio. 

 CSB3.5.2.Elabora e interpreta gráficos sinxelos 

a partires de datos demográficos de obtidos en 

diversas fontes de información. 

 B3.6. Coñecer e respectar as normas de 

circulación e fomentar a seguridade viaria en 

todos os seus aspectos. 

 CSB3.6.2.Coñece o significado dalgunhas 

sinais de tráfico, recoñece a importancia de 

respectalas e as utiliza tanto como peón ou 

peoa e como persoa usuaria de medios de 

transporte (abrocharse o cinto, non molestar a 

persoa condutora...) 

BLOQUE 5: AS PEGADAS DO TEMPO 

 B4.1.Explicar as características de cada tempo 

histórico estudado e certos acontecementos 

desas épocas que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia.  

 CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e 

historia, asociándoa as distintas idades aos 

feitos que marcan o seu inicio e final.  

 CSB4.1.2.Explica e valora a importancia da 

escritura, a agricultura e a gandería, como 

descubrimentos que cambiaron profundamente 

as sociedades humanas. 

 B4.2.Coñecer a importancia das fontes 

históricas para o estudo da historia. 

 CSB4.2.1.Recoñece a importancia dos restos 

arqueolóxicos e materiais que produce unha 

sociedade como fontes para coñecer o noso 

pasado, con especial relevancia da escritura. 

 B4.3.Utiliza as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos históricos e outros 

feitos relevantes. 

 CSB4.3.1.Recoñece o século como unidade de 

medida do tempo histórico e localiza feitos 

situándoos como sucesivos a.C o d.C 

 B4.4.Identificar e localizar no tempo os 

procesos e acontecementos históricos e 

culturais máis relevantes da historia de España 

para adquirir unha perspectiva global da súa 

evolución e coñecer os principais xacementos 

arqueolóxicos de Galicia. 

 CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo os feitos 

fundamentais da prehistoria e historia de 

España e describe as principais características 

de cada unha delas. 

 CSB4.4.2.Explica aspectos relacionados coa 

forma de vida, organización social e cultura das 

distintas épocas históricas estudadas. 

 B4.5.Desenvolver a curiosidade por coñecer as 

formas da vida humana no pasado, valorando a 

importancia que teñen os restos para o 

coñecemento e estudo da historia e como 

patrimonio cultural que hai que coidar e legar. 

 CSB4.5.1.Identifica, valora e respecta o 

patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e 

asume as responsabilidades que supón a súa 

conservación e mellora. 

 B4.6.Valorar a importancia dos museos, sitios e 

monumentos históricos como espazos onde se 

ensina e aprende, amosando unha actitude de 

respecto á súa contorna e á súa cultura, 

apreciando a herdanza cultural. 

 CSB4.6.1.Respecta e asume o comportamento 

que debe cumprirse cando visita un museo ou 

un edificio antigo. 
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CURSO: 4º PRIMARIA 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

1.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1:  ESCOITAR E FALAR 

 B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as 

normas da comunicación: quenda de palabra, 

escoitar. 

 LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, 

opinións, sentimentos con certa claridade. 

 LCB1.1.2. Aplica as normas 

sociocomunicativas: escoita atenta, espera de 

quendas, participación respectuosa. 

 B1.2. Recoñece a información verbal e non 

verbal dos discursos orais e integrala nas 

producións propias. 

 LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non 

verbais para comunicarse nas interaccións 

orais, dándolle valor complementario a estes. 

 LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e 

unha dicción correctas: articulación, ritmo, 

entoación. 

 B1.3. Expresarse con coherencia básica de 

forma oral para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes situacións 

 LCB1.3.1. Participa activamente e con 

coherencia na secuencia das súas ideas en 

diversas situación de comunicación: 

- diálogos 

-exposicións orais segundo modelo e guiadas, 

con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da 

información e comunicación. 

 B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 

palabras sinxelas a partir do seu contexto de 

uso 

 LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa 

idade para expresarse con progresiva precisión 

nos diferentes contextos de comunicación. 

LCB1.4 2. Diferencia polo contexto o significado 

de correspondencias fonema-grafía idénticas en 

textos significativos. 

 B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais 

dos textos orais sinxelos 

 LCB1.5.1. Comprende de forma global a 

información xeral de textos orais de uso 

habitual,do ámbito escolar e social, identifica o 

tema e selecciona as ideas principais. 

 B1.6. Reproducir textos axeitados á súa idade, 

os seus gustos e intereses, utilizando con 

creatividade as distintas estratexias de 

comunicación oral. 

 LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos 

literarios ou non literarios axeitados aos seus 

gustos e intereses. 

 B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos 

dos xéneros máis habituais imitando modelos e 

adecuados ao seu nivel 

  LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos 

orais breves e sinxelos atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios e prescritivos). 

 LCB1.7.2. Organiza o discurso axeitándose aos 

diferentes modos discursivos (narrar, expoñer, 

describir e dialogar) 

 B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 

escoitar con atención, recoller datos, preguntar 

e repreguntar. 

 LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe 

oral para comunicarse e aprender: escoita, 

recollida de datos, pregunta e repregunta. 

 B1.9. Valorar os medios de comunicación social  LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado os medios 
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como instrumento de aprendizaxe e de acceso 

a informacións e experiencias de outras 

persoas. 

audiovisuais e dixitais para recoller información. 

 LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás 

próximos á súa realidade, imitando modelos. 

 LCB1.9.3. Resume de forma global entrevistas, 

noticias e debates infantís procedentes dos 

medios de comunicación. 

BLOQUE 2:  COMUNICACIÓN ESCRITA:LER 

 B2.2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados á idade e utilizando a lectura como 

medio para ampliar o vocabulario e fixar a 

ortografía. 

 LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as 

diversas tipoloxías textuais en textos do ámbito 

escolar e social. 

 LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente 

tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo a 

estrutura e destacando as ideas principais. 

 B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 

textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

 LCB2.3.1. Formula hipóteses sobre o contido do 

texto a partir do título e das ilustracións 

redundantes. 

 LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto. 

 LCB2.3.3. Activa coñecementos previos 

axudándose deles para comprender un texto. 

 LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a 

información contida nos gráficos e ilustracións 

coa información que aparece no texto. 

 LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuais 

sinxelos. 

 B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 

textos. 

 LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a 

lectura voluntaria de diferentes textos. 

 B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na 

biblioteca para seleccionar e recoller 

información, ampliar coñecementos e aplicalos 

en traballos persoais. 

 LCB2.5.1. Consulta biblioteca virtual, de xeito 

guiado, de diferentes fontes bibliográficas e 

textos en soporte informático para obter 

información para realizar traballos individuais. 

 LCB2.5.3. Identifica o argumento de lecturas 

realizadas dando conta dalgunhas referencias 

bibliográficas: autor ou autora e xénero. 

 B2.6. Mostra interese por manter unha 

biblioteca propia. 

 LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus 

libros. 

 B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura e tratamento 

guiado da información. 

 LCB2.8.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información 

e Comunicación para a procura e tratamento 

guiado da información. 

BLOQUE 3 COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 B 3.1. Escribir textos, organizando ideas e 

empregando elementos de cohesión básicos, 

respectando as normas gramaticais e 

ortográficas basicas. 

 LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas 

utilizando elementos de cohesión básicos e 

respectando as normas gramaticais e 

ortográficas básicas. 

 LCB3.1.3. Elabora e presenta, de forma guiada, 

un informe sinxelo, utilizando soporte papel e 

informático sobre tarefas ou proxectos 

realizados. 

 LCB3.1.4. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas, etc. 



8 
 

 B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así 

como a produción escrita dos seus 

compañeiros. 

 LCB3.2.1. Valora a súa propia produción 

escrita. 

 B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso da 

lingua escrita. 

 LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir 

correctamente. 

 LCB3.3.2. Reproduce textos ditados. 

 B3.4. Aplicar todas as fases do proceso de 

escritura na produción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión e reescritura.  

 LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e segundo 

modelos, estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

 LCB3.4.2. Utiliza, para escribir textos sinxelos, 

borradores que amosan: a xeración e selección 

de ideas, a revisión ortográfica e a secuencia 

coherente do escrito. 

 B3.5. Elaborar proxectos individuais ou 

colectivos sobre diferentes temas do seu 

interese. 

 LCB3.5.1. Elabora gráficas sinxelas a partir de 

datos obtidos de forma guiada. 

 LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos 

breves do seu interese: contos, anuncios, rimas, 

cancións, cómics, carteis, ilustrándoos para 

facilitar a súa compresión ou mellorar a súa 

presentación.  

 B3.6. Favorecer a través da linguaxe a 

formación dun pensamento crítico que impida 

discriminacións e prexuízos.  

 LCB3.6.1. Exprésase por escrito, utilizando de 

xeito habitual, unha linguaxe non sexista e 

respectuosa coas diferenzas. 

 B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 

da Comunicación de modo eficiente e 

responsable para presentar as súas producións. 

 LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

para escribir, presentar os textos e buscar 

información, buscar imaxes, crear táboas e 

gráficas etc. 

 B3.8. Escribir os textos establecidos no Plan de 

escritura. 

 LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no 

plan de escritura axeitados á súa idade e nivel. 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario 

a través dos textos. 

 LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento da estrutura 

do dicionario e no seu uso para buscar o 

significado de diferentes tipos palabras. 

 LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta 

segundo o contexto de entre as varias que lle 

ofrece o dicionario. 

 LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas 

básicas nas súas producións escritas. 

 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 de número na 

expresión oral e escrita. 

 LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e 

clasifica as palabras dun texto. 

 LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao 

producir textos escritos. 

 LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos 

seus textos escritos. 

 LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas 

producións escritas propias. 
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 B4.5. Utilizar programas educativos dixitais e 

outros recursos didácticos ao seu alcance e 

propios da súa idade para realizar tarefas e 

avanzar na aprendizaxe.  

 LCB4.5.1.Utiliza distintos programas educativos 

dixitais e outros recursos didácticos ao seu 

alcance e propios da súa idade como apoio e 

reforzo da aprendizaxe. 

BLOQUE 4:  EDUCACIÓN LITERARIA 

 B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a 

lectura como fonte de lecer e información. 

 LCB 5.1.1. Valora de forma global, as 

características fundamentais de textos literarios 

narrativos, poéticos e dramáticos. 

  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 básicos da linguaxe literaria e 

diferenza das principais convencións formais 

dos xéneros. 

 LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e 

comentadas de textos narrativos de tradición 

oral, literatura infantil, adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual. 

  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. 

 LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos 

literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas 

obras teatrais) a partir de pautas ou modelos 

dados. 

 B5.5. Reproducir textos literarios breves e 

sinxelos e adaptados á idade. 

 LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos 

textos orais adecuados á súa idade: contos, 

poemas, cancións. 

 

CURSO: 4º PRIMARIA 

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 

1.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1:  ESCOITAR E FALAR 

 B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as 

normas da comunicación: quenda de palabra, 

escoitar. 

 LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, 

opinións, sentimentos con certa claridade. 

 LCB1.1.2. Aplica as normas 

sociocomunicativas: escoita atenta, espera de 

quendas, participación respectuosa. 

 B1.2. Recoñece a información verbal e non 

verbal dos discursos orais e integrala nas 

producións propias. 

 LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non 

verbais para comunicarse nas interaccións 

orais, dándolle valor complementario a estes. 

 LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e 

unha dicción correctas: articulación, ritmo, 

entoación. 

 B1.3. Expresarse con coherencia básica de 

forma oral para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes situacións 

 LCB1.3.1. Participa activamente e con 

coherencia na secuencia das súas ideas en 

diversas situación de comunicación: 

- diálogos 

-exposicións orais segundo modelo e guiadas, 

con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da 

información e comunicación. 

 B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 

palabras sinxelas a partir do seu contexto de 

 LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa 

idade para expresarse con progresiva precisión 
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uso nos diferentes contextos de comunicación. 

LCB1.4 2. Diferencia polo contexto o significado 

de correspondencias fonema-grafía idénticas en 

textos significativos. 

 B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais 

dos textos orais sinxelos 

 LCB1.5.1. Comprende de forma global a 

información xeral de textos orais de uso 

habitual,do ámbito escolar e social, identifica o 

tema e selecciona as ideas principais. 

 B1.6. Reproducir textos axeitados á súa idade, 

os seus gustos e intereses, utilizando con 

creatividade as distintas estratexias de 

comunicación oral. 

 LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos 

literarios ou non literarios axeitados aos seus 

gustos e intereses. 

 B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos 

dos xéneros máis habituais imitando modelos e 

adecuados ao seu nivel 

  LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos 

orais breves e sinxelos atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios e prescritivos). 

 LCB1.7.2. Organiza o discurso axeitándose aos 

diferentes modos discursivos (narrar, expoñer, 

describir e dialogar) 

 B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 

escoitar con atención, recoller datos, preguntar 

e repreguntar. 

 LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe 

oral para comunicarse e aprender: escoita, 

recollida de datos, pregunta e repregunta. 

 B1.9. Valorar os medios de comunicación social 

como instrumento de aprendizaxe e de acceso 

a informacións e experiencias de outras 

persoas. 

 LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado os medios 

audiovisuais e dixitais para recoller información. 

 LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás 

próximos á súa realidade, imitando modelos. 

 LCB1.9.3. Resume de forma global entrevistas, 

noticias e debates infantís procedentes dos 

medios de comunicación. 

BLOQUE 2:  COMUNICACIÓN ESCRITA:LER 

 B2.2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados á idade e utilizando a lectura como 

medio para ampliar o vocabulario e fixar a 

ortografía. 

 LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as 

diversas tipoloxías textuais en textos do ámbito 

escolar e social. 

 LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente 

tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo a 

estrutura e destacando as ideas principais. 

 B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 

textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

 LCB2.3.1. Formula hipóteses sobre o contido do 

texto a partir do título e das ilustracións 

redundantes. 

 LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto. 

 LCB2.3.3. Activa coñecementos previos 

axudándose deles para comprender un texto. 

 LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a 

información contida nos gráficos e ilustracións 

coa información que aparece no texto. 

 LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuais 

sinxelos. 

 B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 

textos. 

 LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a 

lectura voluntaria de diferentes textos.. 

 B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na  LCB2.5.1. Consulta biblioteca virtual, de xeito 
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biblioteca para seleccionar e recoller 

información, ampliar coñecementos e aplicalos 

en traballos persoais. 

guiado, de diferentes fontes bibliográficas e 

textos en soporte informático para obter 

información para realizar traballos individuais. 

 LCB2.5.3. Identifica o argumento de lecturas 

realizadas dando conta dalgunhas referencias 

bibliográficas: autor ou autora e xénero. 

 B2.6. Mostra interese por manter unha 

biblioteca propia. 

 LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus 

libros. 

 B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura e tratamento 

guiado da información. 

 LCB2.8.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información 

e Comunicación para a procura e tratamento 

guiado da información. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

   LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas 

utilizando elementos de cohesión básicos e 

respectando as normas gramaticais e 

ortográficas básicas. 

 LCB3.1.3. Elabora e presenta, de forma guiada, 

un informe sinxelo, utilizando soporte papel e 

informático sobre tarefas ou proxectos 

realizados. 

 LCB3.1.4. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas, etc. 

 B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así 

como a produción escrita dos seus 

compañeiros. 

 LCB3.2.1. Valora a súa propia produción 

escrita. 

 B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso da 

lingua escrita. 

 LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir 

correctamente. 

 LCB3.3.2. Reproduce textos ditados. 

 B3.4. Aplicar todas as fases do proceso de 

escritura na produción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión e reescritura.  

 LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e segundo 

modelos, estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

 LCB3.4.2. Utiliza, para escribir textos sinxelos, 

borradores que amosan: a xeración e selección 

de ideas, a revisión ortográfica e a secuencia 

coherente do escrito. 

 B3.5. Elaborar proxectos individuais ou 

colectivos sobre diferentes temas do seu 

interese. 

 LCB3.5.1. Elabora gráficas sinxelas a partir de 

datos obtidos de forma guiada. 

 LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos 

breves do seu interese: contos, anuncios, rimas, 

cancións, cómics, carteis, ilustrándoos para 

facilitar a súa compresión ou mellorar a súa 

presentación.  

 B3.6. Favorecer a través da linguaxe a 

formación dun pensamento crítico que impida 

discriminacións e prexuízos.  

 LCB3.6.1. Exprésase por escrito, utilizando de 

xeito habitual, unha linguaxe non sexista e 

respectuosa coas diferenzas. 

 B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 

da Comunicación de modo eficiente e 

responsable para presentar as súas producións. 

 LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

para escribir, presentar os textos e buscar 

información, buscar imaxes, crear táboas e 

gráficas etc. 
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 B3.8. Escribir os textos establecidos no Plan de 

escritura. 

 LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no 

plan de escritura axeitados á súa idade e nivel. 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario 

a través dos textos. 

 LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento da estrutura 

do dicionario e no seu uso para buscar o 

significado de diferentes tipos palabras. 

 LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta 

segundo o contexto de entre as varias que lle 

ofrece o dicionario. 

 LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas 

básicas nas súas producións escritas. 

 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 de número na 

expresión oral e escrita. 

 LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e 

clasifica as palabras dun texto. 

 LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao 

producir textos escritos. 

 LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos 

seus textos escritos. 

 LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas 

producións escritas propias. 

 B4.5. Utilizar programas educativos dixitais e 

outros recursos didácticos ao seu alcance e 

propios da súa idade para realizar tarefas e 

avanzar na aprendizaxe.  

 LCB4.5.1.Utiliza distintos programas educativos 

dixitais e outros recursos didácticos ao seu 

alcance e propios da súa idade como apoio e 

reforzo da aprendizaxe. 

BLOQUE 4:  EDUCACIÓN LITERARIA 

 B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a 

lectura como fonte de lecer e información. 

 LCB 5.1.1. Valora de forma global, as 

características fundamentais de textos literarios 

narrativos, poéticos e dramáticos. 

  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 básicos da linguaxe literaria e 

diferenza das principais convencións formais 

dos xéneros. 

 LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e 

comentadas de textos narrativos de tradición 

oral, literatura infantil, adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual. 

  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. 

 LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos 

literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas 

obras teatrais) a partir de pautas ou modelos 

dados. 

 B5.5. Reproducir textos literarios breves e 

sinxelos e adaptados á idade. 

 LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos 

textos orais adecuados á súa idade: contos, 

poemas, cancións. 

 

 

 



13 
 

CURSO: 4º PRIMARIA 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

1.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1:  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

 MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas: revisa as operacións 

utilizadas, as unidades dos resultados, 

comproba e interpreta as solucións no contexto 

da situación, busca outras formas de resolución 

etc. 

 MTB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos problemas 

a resolver, contrastando a súa validez e 

valorando a súa utilidade e eficacia. 

 MTB1.2.4. Identifica e interpreta datos e 

mensaxes de textos numéricos sinxelos da vida 

cotiá (facturas, folletos publicitarios, rebaixas...). 

 B1.6. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo 

habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, 

analizando e seleccionando información 

relevante en internet ou en outras fontes 

elaborando documentos propios, facendo 

exposicións e argumentacións. 

 MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para 

a realización de cálculos numéricos, para 

aprender e resolver problemas. 

BLOQUE 2:  NÚMEROS 

 B2.3. Operar cos números tendo en conta a 

xerarquía nas operacións, aplicando as súas 

propiedades, as estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se realizará 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora), usando o máis 

adecuado. 

 MTB2.3.1. Aplica as propiedades das 

operacións e as relacións entre elas. 

 MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos 

estándar de suma, resta, multiplicación e 

división (de ata dúas cifras) con distintos tipos 

de números (naturais e decimais), en 

comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas e en situacións cotiás. 

 MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, 

ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 

10, 100 a partir calquera número e de cadencias 

5, 25 e 50 a partir de múltiplos de 5, 25 e 50. 

 MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de 

cálculo mental. 

BLOQUE 3: MEDIDA 

 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. 

 MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e 

masas de obxectos e espazos coñecidos 

elixindo a unidade e os instrumentos máis 

axeitados para medir e expresar unha medida, 

explicando de forma oral o proceso seguido e a 

estratexia utilizada. 

 MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando 

estratexias e unidades convencionais e non 

convencionais, elixindo a unidade máis axeitada 

para a expresión dunha medida 
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 B3.2. Operar con diferentes medidas.  MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, 

capacidade e masa en forma simple dando o 

resultado na unidade determinada de antemán. 

 MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición 

da lonxitude, capacidade ou masa dada en 

forma complexa e viceversa. 

 MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha 

mesma magnitude. 

 B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo 

e as súas relación, utilizándoas para resolver 

problemas da vida diaria. 

 MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria 

utilizando as medidas temporais e as súas 

relacións. 

 B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias entre 

as diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea. 

 MTB3.4.1. 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 coma figuradas. 

BLOQUE 4:  XEOMETRÍA 

 B4.1. Coñecer as figuras planas; cadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e 

rombo, así como os seus elementos (lados, 

ángulos e vértices) 

 MTB4.1.1. Clasifica triángulos atendendo aos 

seus lados e aos seus ángulos, identificando as 

relacións entre os seus lados e entre ángulos. 

 

 B4.2. Utilizar as propiedades das figuras planas 

para resolver problemas. 

 MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros atendendo ao 

paralelismo dos seus lados. 

 MTB4.2.2. Identifica e diferencia os elementos 

básicos da circunferencia e círculo: centro, raio 

e diámetro. 

 B4.3. Coñecer as características e aplicalas 

para clasificar: poliedros, prismas, pirámides, 

corpos redondos: cono, cilindro e esfera e os 

seus elementos básicos. 

 MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos 

atendendo o número de lados. 

 MTB4.3.2. Recoñece e identifica poliedros, 

prismas, pirámides e os seus elementos 

básicos: vértices, caras e arestas. 

 MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos 

atendendo o número de lados. 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

 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. 

 B5.2. Facer estimacións baseadas na 

experiencia sobre o resultado (posible, 

imposible, seguro, máis ou menos probable) de 

situacións sinxelas nas que interveña o azar e 

comprobar o dito resultado. 

 MTB5.2.1. Realiza análise crítica e 

argumentada sobre as informacións que se 

presentan mediante gráficas estatísticas. 
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CURSO: 4º PRIMARIA 

MATERIA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1:  A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DAS PERSOAS 

 B1.5. Adquirir capacidades para tomar decisións 

de forma independente, manexando as 

dificultades para superar frustracións e 

sentimentos negativos ante os problemas. 

 VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento creativo na 

análise de problemas e na formulación de 

propostas de actuación. 

 VSCB1.5.2.Emprega estratexias para facer 

fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

 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 con seguridade e motivación. 

 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 

aos demais. 

 VSCB.1 7.1.Sopesa as consecuencias das súas 

accións. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN: PROCEDEMENTOS: 
- Análise e corrección das actividades propostas ao alumnado a 

través da rede e no libro dixital. 
- Si un alumno ou alumna tivera varios traballos incorrectos, 

podería presentar de novo, esta vez mellor, aquelas actividades 
que non desenvolveu correctamente, recuperándoas deste 
modo. 

INSTRUMENTOS: 
- Libro dixital. 
- Caderno do alumno. 
- Produccións escritas e audiovisuais dos traballos realizados. 

CUALIFICACIÓN  
FINAL 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
- A cualificación do terceiro trimestre, realizarase valorando as notas  
acadadas no primeiro  e segundo trimestre  (nota media das 2 
avaliacións) así como a entrega das actividades propostas para o 
terceiro trimestre que servirán para subir nota (1 punto). 
 

PROBA 
EXTRAORDINARIA 
DE SETEMBRO 

Na etapa de Educación Primaria non contemplamos esta medida. 

ALUMNADO DE 
MATERIA 
PENDENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Nesta etapa non procede. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: Nesta etapa non procede. 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: Nesta etapa non 
procede. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 
REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 
 

ACTIVIDADES - Proporanse actividades de repaso dos contidos traballados no 
primeiro e segundo trimestre que se colgarán na páxina web do 
colexio no blogue de primaria (4º curso). Asimesmo 
seleccionaránse actividades de temas que corresponden a este 
terceiro trimestre, con contidos xa presentados o curso pasado.  

- A maioría das actividades están recollidas no libro dixital, 
seleccionando aquelas que o alumnado poida facer de xeito 
autónomo. 

- Tamén se proporá o visionado de vídeos explicativos que 
aparecen en diferentes páxinas web, para reforzar o contido das 
actividades. 
 

METODOLOXÍA 
 

Para unha axeitada atención á diversidade hai que ter presente as 
seguintes medidas: 

- Acción titorial, mantendo un contacto permanente co alumnado 
e coas súas familias a través dos medios dispoñibles en cada 
caso (whatsapp, correo electrónico e telefónico). 

- Papel facilitador do mestr@ titor a través das novas tecnoloxías. 
- Adecuación da programación ás características do alumnado e 

circunstancias persoais de cada alumno, en canto flexibilización 
da temporalización de entrega de traballos e a contemplación 
de actividades de reforzo ou ampliación para o alumnado que  o 
precise. 

- Adaptacións curriculares, con carácter extraordinario, facendo 
un seguimento das mesmas ca axuda das mestras de pedagoxía 
terapeútica e audición e linguaxe. 

- Para por en marcha estas medidas contaremos en todo 
momento coa colaboración do Departamento de Orientación 
(orientador, mestra de audición e linguaxe e mestra de 
pedagoxía terapéutica). 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

- Libro dixital. 
- Internet. 
- Recursos web. 
- Aplicacións de interese. 

 

4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO 
ALUMNADO E AS 
FAMILIAS 

A información ás familias e o alumnado levaráse a cabo a través de 
diferentes instrumentos: 

- Páxina web do colexio. 
- Plataforma Abalar. 
- Correo electrónico. 
- Vía telefónica. 

PUBLICIDADE 
 

- Páxina web do colexio. 

 https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilopezsuarez/ 

- Plataforma Abalar. 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilopezsuarez/

