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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
CIENCIAS DA NATUREZA 

 
 

• Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas características e tipos e diferenciando os 
reinos. 

• Coñecer as características e compoñentes dun ecosistema 
entendendo a importancia do medio físico e a súa relación cos 
seres vivos. 

• Identificar os cambios que produce o humano sobre os 
ecosistemas e adquirir condutas de respecto e coidado para 
non destruílos. 

• Recoñecer as tres funcións vitais das plantas e a importancia da 
fotosíntese en tódolos seres vivos do planeta. 

• Coñece  e clasifica os seres vivos segundo ás súas características e 
tipos e de reinos.  

• Coñece as características dun ecosistema e identifica a súa relación 
cos seres vivos. 

• Identifica os cambios que produce o humano sobre os ecosistemas e 
adquire condutas de respecto e coidado para non destruílos 

• Recoñece as funcións de nutrición, relación e reprodución das plantas. 
• Identifica a fotosíntese como imprescindible na vida do ser humano. 

• Identificar e localizar os principais órganos vitais do corpo 
humano e coñecer a anatomía e fisioloxía dos aparatos, e 
sistemas: a súa localización, forma, estrutura, funcións, 
coidados, etc. 

• Recoñecer os órganos dos sentidos, composición e hábitos 
saudables necesarios para o seu coidado. 

 
• Identifica e localiza os principais órganos vitais e recoñece os 

elementos que compoñen os aparatos: dixestivo, circulatorio, 
respiratorio, excretor e locomotor. 

• Recoñece os órganos dos sentidos, os seus compoñentes e a súa 
función. 

• Describe os coidados necesarios para manter a saúde dos órganos 
dos sentidos. 

• Describir as enfermidades máis comúns e como lle afectan ao 
organismo, adoptando estilos de vida saudables, sabendo as 
repercusións do seu modo de vida para a saúde. 

• Describe as enfermidades máis habituais no seu entorno. 
• Recoñece a importancia dos hábitos saudables en canto a nutrición e 

aseo persoal e a súa repercusión na prevención de enfermidades. 
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• Empregar estratexias de busca e selección de información na 
rede sobre recursos de Ciencia e Natureza  

• Identificar os riscos do uso de internet. 
 

• Emprega estratexias de busca e selección de información na rede 
sobre recursos de Ciencia e Natureza  

• Identifica os riscos do uso de internet 

 
CIENCIAS SOCIAIS 

 
 

• Realizar traballos que supoñan a busca, selección e 
organización de textos de carácter social, xeográfico ou 
histórico.  

 
• Realiza traballos  buscando, información social, xeográfica ou 

histórica.     
• Manexa o uso de internet para a busca de información.                                               

 

• Valorar a cooperación e o diálogo como  forma de evitar e 
resolver conflitos, fomentando os valores democráticos. 

• Valora a cooperación e o diálogo como  forma de evitar e resolver 
conflitos, analizando situacións concretas cotiás ou a partir dun texto. 

• Identifica valores democráticos. 
• Adquirir o concepto de rocha e de mineral, coñecer algúns tipos 

de rocha identificando distintos minerais e como se encontran 
na natureza. 

• Recoñecer  utilidades das rochas e minerais. 

• Diferencia o concepto de rocha e de mineral. 
• Coñece algúns tipos de rochas e identifica minerais na natureza.  
• Recoñece as utilidades das rochas e minerais. 

• Explicar a hidrosfera, describindo como se distribúe a auga no 
planeta e identificando as diferentes masas e cursos de auga. 

• Diferenciar os estados da auga na Natureza. 
• Explicar o ciclo da auga. 
• Coñecer características e elementos dos ríos. 

• Explica a hidrosfera, describindo como se distribúe a auga no planeta. 
• Identifica as diferentes masas e cursos de auga: océanos, mares e 

ríos. 
• Diferencia os estados da auga na Natureza  e con experimentos da 

vida diaria. 
• Explica e debuxa o ciclo da auga. 
• Coñece características e elementos dos ríos. 

• Describir o tempo atmosférico e coñecer os fenómenos 
atmosféricos.  

• Explicar a diferenza entre clima e tempo atmosférico, analizando 
a importancia das predicións ante catástrofes meteorolóxicas. 

• Describe o tempo atmosférico e coñece os fenómenos atmosféricos. 
• Explica a diferenza entre clima e tempo atmosférico, analizando a 

importancia das predicións ante catástrofes meteorolóxicas. 
• Coñece as consecuencias do cambio climático e adoptar condutas 
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• Coñecer as consecuencias do cambio climático e adoptar 
condutas responsables para non contaminar. 

• Comprender e explicar un mapa do tempo e gráficos de 
temperaturas e precipitacións. 

responsables para non contaminar. 
• Comprende e explica un mapa do tempo e gráficos de temperaturas e 

precipitacións. 

 
LENGUA CASTELLANA 

 
 

• Producir textos (narrativos, descriptivos, expositivos, cotidianos 
y literarios)  con coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden 
y la presentación. 

• Produce textos (narrativos, descriptivos, expositivos, cotidianos y 
literarios)  con coherencia, respetando su estructura y aplicando las 
reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

• Reconocer los componentes básicos de la comunicación: 
emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto.  

• Reconoce los componentes básicos de la comunicación: emisor, 
receptor, canal, código, mensaje y contexto. 

• Identificar las  categorías gramaticales: sustantivos (clases de 
sutantivos), adjetivos, determinantes (artículos, demostrativos, 
posesivos y numerales) y verbos (conjugación, presente, 
pasado y futuro). 

• Identifica las  categorías gramaticales: sustantivos (clases de 
sutantivos), adjetivos, determinantes (artículos, demostrativos, 
posesivos y numerales) y verbos (conjugación, presente, pasado y 
futuro). 

• Reconocer  los elementos de la oración: sujeto y predicado y 
sus núcleos. 

• Reconoce los elementos de la oración: sujeto y predicado y sus 
núcleos. 

• Reconocer la realidad plurilingüe de España valorándola como 
una riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

• Reconoce la realidad plurilingüe de España valorándola como una 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

• Identificar clases léxicas para la adquisición de  vocabulario: 
sinónimos, antónimos, palabras homófonas, polisémicas, 
homónimas, compuestas ,derivadas, campos semánticos y 
familias de palabras. 

• Identifica clases léxicas para la adquisición de  vocabulario: 
sinónimos, antónimos, palabras homófonas, polisémicas, homónimas, 
compuestas derivadas, campos semánticos, y familias de palabras. 

• Elabora textos de creación propia utilizando la riqueza léxica 
aprendida en el vocabulario anterior. 

• Identificar las distintas normas ortográficas y aplicarlas. • Identifica las distintas normas ortográficas y las aplica en oraciones y 
textos dados. 

• Identificar los recursos literarios de personificación,  
comparación y metáfora. 

• Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como 

• Identifica los recursos literarios de personificación, comparación y 
metáfora. 

• Aprecia el valor de los textos literarios y utiliza la lectura como fuente 
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fuente de disfrute e información. de disfrute e información. 
 

MATEMÁTICAS 
 

 

• Conocer los números naturales de hasta siete cifras, 
interpretando el valor posicional de cada una de ellas. 

• Conoce los números naturales de hasta siete cifras, interpretando el 
valor posicional de cada una de ellas. 

• Realizar cálculos numéricos básicos con las operaciones de 
suma, resta, multiplicación y división entre dos cifras. 

• Realiza cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma, 
resta, multiplicación y división entre dos cifras. 

• Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados 
a su nivel, utilizando procesos de razonamiento, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

• Identifica y resuelve problemas de la vida cotidiana, adecuados a su 
nivel, utilizando procesos de razonamiento, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

• Explica cada proceso en la resolución de problemas dados. 

• Conocer los números romanos, fracciones de igual denominador  
y números decimales. 

 
• Conoce los números romanos, fracciones de igual denominador  y 

números decimales. 
• Explica el concepto de fracción en repartos de la vida diaria (pizzas, 

tartas...) 
 

• Comprender las unidades de medida de longitud, capacidad, 
peso y tiempo 

• Aplicar las equivalencias y realizar transformaciones de unas 
unidades a otras sabiendo  expresar una unidad de forma 
compleja e incompleja. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana relacionados con las 
medidas y sus magnitudes.  

• Comprende las unidades de medida de longitud, capacidad, peso y 
tiempo. 

• Aplica las equivalencias y realiza transformaciones de unas unidades 
a otras sabiendo  expresar una unidad de forma compleja e 
incompleja. 

• Resuelve problemas de la vida cotidiana relacionados con las medidas 
y sus magnitudes. 

• Identificar las clases de ángulos (agudos, rectos y obtusos). • Identifica las clases de ángulos (agudos, rectos y obtusos). 
• Reconocer y describir figuras  geométricas planas • Reconoce y describe formas  geométricas planas. 
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LINGUA GALEGA 
 

 

• Comprender, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados (web infantís, libros...) 

• Comprende, localiza e selecciona información explícita en textos 
escritos de soportes variados (web infantís, libros...) 

• Elaborar textos sinxelos (narrativos descritivos e expositivos) 
utilizando correctamente as regras de puntuación, o vocabulario 
axeitado e non discriminatorio, a ortografía correcta e a 
presentación ordenada, aportando creatividade nas aportacións 
persoais. 

• Elabora textos sinxelos (narrativos descritivos e expositivos) utilizando 
correctamente as regras de puntuación, o vocabulario axeitado e non 
discriminatorio, a ortografía correcta  e a presentación ordenada.. 

• Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica. 

• Identificar  os distintos tipos de  oracións e dentro delas o 
suxeito e o predicado. 

• Identifica os distintos tipos de  oracións e dentro delas o suxeito e o 
predicado. 

• Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, 
antónimos e palabras polisémicas de uso habitual, para 
comprender , producir textos e enriquecer o seu vocabulario. 

• Identifica palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, 
antónimos e palabras polisémicas de uso habitual, para comprender, 
producir textos sinxelos e enriquecer o seu vocabulario. 

• Mellora os propios textos na súa revisión aplicando o vocabulario 
aprendido na variedade léxica anterior. 

• Recoñecer as distintas categorías gramaticais de palabras: o 
nome e as súas clases, o adxectivo, os determinantes ( artigos, 
demostrativos, posesivos e numerais) e os tempos presente, 
pasado e futuro do verbo. 

• Recoñece as distintas categorías gramaticais de palabras: o nome e 
as súas clases, o adxectivo, os determinantes ( artigos, demostrativos, 
posesivos e numerais) e os tempos presente, pasado e futuro do 
verbo. 

• Reproducir textos procedentes da literatura popular  galega  
(adiviñas, lendas, contos, ditos...) 

• Reproduce textos da literatura popular  galega (adiviñas, lendas, 
contos, ditos...) 

• Recoñecer a historia e celebración do Día das Letras Galegas 
como  recoñecemento á riqueza literaria da nosa Lingua e ós 
seus escritores. 

• Recoñece a historia e celebración do Día das Letras Galegas como  
recoñecemento á riqueza literaria da nosa Lingua e ós seus 
escritores. 

• Coñece a figura de Carballo Calero como homenaxeado deste ano. 
 

 

 

 



PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA, INGLÉS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave

B1.1. Comprender a idea global e a información máis 
importante en textos orais moi breves con estruturas 
simples e coñecidas cun léxico de uso cotiá con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos presentes nas 
situacións comunicativas e conectados cos propios 
intereses e coas propias experiencias, articulados con 
claridade e lentamente, transmitidos de viva voz ou por a 
través de recursos multimedia que non distorsionen a 
mensaxe.

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de 
textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de 
medios audiovisuais ou da Internet adecuados a súa idade con vocabulario 
previamente exposto na clase.
PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos orais (contos, cancións e conversas) sobre temas familiares 
ou do seu interese (previamente presentados) e expresados con claridade e que
conten con apoio visual.

CCL

CCL

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, e a 
información mais importante do texto.

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que 
participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios 
de comunicación e da Internet.
PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper e 
mostrando respecto.

CCL, CAA

CCL, CSC

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación básicos nos diferentes contextos 
comunicativos de forma significativa.

PLEB1.5. Interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora 
da súa pronuncia, entoación e acentuación.

CCL, CSC

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas
de comunicación sobre temas do seu interese, sobre 
persoas da súa contorna inmediata, usando expresións e 
frases coñecidas e de uso frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores básicos.

PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e
elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e
entoación comprensibles e axeitados ao seu nivel.

CCL, CSC

B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en 
situacións funcionais de comunicación que requiran un 
intercambio directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha

PLEB2.2. Pregunta e responde dunha maneira sinxela para dar/obter 
información en interaccións cotiás.

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.

CCL

CSC
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pronuncia axeitada e empregando as convencións propias
do proceso
comunicativo.

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves.

PLEB2.5. Manifesta interesee respecto polas apartacións dos seus 
compañeiros/as.

CCL, CSC
CSC

B2.3. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento 
de comunicación.

PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas 
diferentes situacións comunicativas.

CCL, CSC

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e de uso diario.

PLEB2.9. Domina progresivamente aspectos fonéticos, do ritmo, da acentuación
e da entoación da lingua estranxeira para a produción de textos orais.

CCL

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as
ideas máis importantes en textos escritos sinxelos de 
temas previamente traballados de forma oral e de 
interese para o alumnado, e conte con apoio visual en 
soporte papel ou dixital.

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas,relacionadas cos temas traballados 
previamente e repetitivamente de forma oral.

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de 
apoio visual, acorde a súa idade procedente dos medios de comunicación 
adaptados a súa competencia lingüística.

CCL

CCL

B3.2. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para 
a comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos.
B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas básicas que 
expresen pausas, exclamacións e interrogacións.

PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de
comprensión lectora.

PLB3.6. Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e títulos 
sinxelos que o acompañan, e compróbaas.

PLEB3.9. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos axeitados.

CCL,CSIEE

CCL, CAA

CCL,CSIEE

B4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de 
frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con 
razoable corrección as convencións ortográficas e os 
principais signos de puntuación, para
falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral repetitivamente.
PLEB4.3. Escribe textos moi sinxelos, organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións de
relación interpersoal.
PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en 

CCL

CCL
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predicibles.
clase como, por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un 
obxecto, que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado 
lugar.

CCL

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis 
adecuadas para a produción de textos escritos.
B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas 
básicas para escribir con razoable corrección frases curtas
que utiliza normalmente ao falar, cunha ortografía 
aceptable.

PLEB4.7. Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de 
forma individual ou en parella seguindo o modelo traballado.

PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza evitando riscos, 
inclinación de liñas etc.

PLEB4.10. Amosa interese por utilizar a lingua estranxeira escrita de forma 
correcta en situacións variadas atendendo á súa corrección ortográfica.

CCL, CD, 
CSC

CAA, 
CSIEE

CCL, CAA

B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para 
completar actividades preelaboradas polo persoal 
docente.

PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC para a producción de textos sinxelos. CCL, CD

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos para
unha comprensión adecuada do texto oral e escrito.

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 
lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.

CCL, CAA,
CSC

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. CCL, CSC

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en contextos dirixidos.

PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente, segundo se traballou 
anteriormente na clase.

CCL, CAA,
CSC

B5.4. Obter e dar información persoal, sobre o seu 
contorno máis inmediato en situacións comunicativas 
habituais dentro e fóra da aula.

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de
aprendizaxe cotiás en distintos contextos.

CCL, CSC

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas para realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel.

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos.

CCL, CSC

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 
significados asociados.

PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que
achegan información.

CCL

B5.10. Mostrar un control sobre un conxunto de 
estruturas gramaticais sinxelas e de modelos de oracións 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións 
habituais.

CCL
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e frases dentro dun repertorio
memorizado.

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra 
dela.

PLEB5.13. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para 
participar nas interaccións de aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado previamente, de maneira sinxela.

CCL, CAA
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B.1.1. Crear unha imaxe positiva de  un mesmo tomando
decisións meditadas e responsables, baseadas nun bo
autoconcepto.

VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade 
relacionando a representación que fai de un mesmo e a imaxe que 
expresan das demais persoas.
VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas
propias calidades e limitacións.

CSC,CLC

CSC,CLC

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.
VSCB1.2.2. Actúa de  forma respectable e digna.

CSC, CLC, 
CSIEE

CSC,CSIEE

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

VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación 
e a resolución de conflitos, de xeito guiado. CSC,CSIEE

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. CSC,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.

VSCB1.6.2. Realiza  propostas creativas e utiliza as súas 
competencias para abordar proxectos sobre valores sociais.

CSC,CSIEE

CSC,CSIEE
CCEC

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando
a linguaxe verbal e non verbal axeitadamente.

VSCB2.1.1. Expresar con claridade e coherencia opinións, 
sentimentos e emocións.

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

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos.

CCL,CSIEE
CSC

CCL, CSC
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CCL,CSC
B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de
perspectiva con empatía.

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación
desde o punto de vista  da persoa que fala. CCL

B2.4. Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas e opinións. CCL,CSC, 
CIEE

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as 
diferenzas.

VSCB2.7.1. Respecta  e acepta as diferenzas individuais.
VSCB2.7.2. Recoñece, identifica e expresa as calidades doutras 
persoas.

CSC

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.

CSC,CIEE

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.

VSCB3.3.1. Percibe e verbaliza a necesidade de que existan normas
de convivencia nos diferentes espazos de interacción social.
VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula.

VSCB3.3.3. Respecta  as normas do centro escolar.

CCL, CSC

CCL,CSC, 
CIEE

CSC
B3.6. Comprender a correlación entre dereitos e deberes,
valorando situacións reais en relación aos dereitos da infancia 
e respectando a igualdade de dereitos de nenos e nenas.

VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación entre dereitos e 
deberes. CSC, CCL

B3.7. Comprender e valorar a igualdade de dereitos de homes
e mulleres, a corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o
coidado  da familia, argumentando en  base a procesos de
reflexión, síntese e estruturación.

VSCB3.7.1. Expón de forma argumentada a importancia de valorar a 
igualdade de dereitos de homes e mulleres, a corresponsabilidade 
nas tarefas domésticas e o coidado da familia.

CSC, CCL

B3.8. Realiza un uso responsable dos bens da natureza,
comprendendo  e interpretando sucesos, analizando causas
e predicindo consecuencias.

VSCB3.8.2. Razoa os motivos da conservación dos bens naturais
VSCB3.8.3. Propón iniciativas para participar no uso adecuado de 
bens naturais razoando os motivos.

CSC, CCL

CSC, CIEE
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EDUCACIÓN MUSICAL 4º PRIMARIA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades 
do son e coñecer exemplos de obras variadas da nosa cultura 
e doutras culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 
EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición 
dunha peza musical. 
EMB1.1.3. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e 
representacións musicais. 
EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

CCL,CCEC 
CCLCCEC 
 
CSC 
CCEC,CAA 

B1.2. Identificar e describir as características de 
elementos musicais e calidades dos sons do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes 
nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 
EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 
vocais. 
EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita 
de obras musicais. 
EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

CCL,CCEC 
CAA,CCEC 
 
CCL,CCEC 
 
CCEC,CMCCT 

 
B1.4. Coñecer e identificar as principais familias dos 
instrumentos, amosando interese por coñecer 
instrumentos doutras culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 
EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 
 

 

B2.1. Interpretar un repertorio básico de cancións e 
pezas 
instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical, así como 
valorar o traballo feito, avaliar o resultado e propor accións 
de mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 
EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 
EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 
acompañamento. 
EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando interese por mellorar. 

CCEC,CAA 
CCEC,CAA 
CCEC,CAA, 
CSC 
CAA,CSC 

B2.2. Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar 
ideas musicais dentro de estruturas sinxelas entre varias 
dadas, co obxectivo de crear un produto musical propio, 
individual ou grupal 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 
 
CSC 



B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen 
a expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións e como forma de interacción social. 

CCEC 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da 
cultura galega e doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas. 
EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio 
artístico e cultural. 
EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

CMCCT 
CAA,CCL 
CCEC 
CCEC,CSC 
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COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
Tódolos criterios e estándares aquí especificados están enfocados á consecuencia das competencias imprescindibles. Para o seu 
desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais presentes en tódalas áreas e recoñecendo que algúns son máis afíns en 
áreas determinadas. 

• CCL.- A comunicación vai estar presente en tódalas materias utilizando o vocabulario axeitado e atendendo á comprensión 
lectora, á expresión oral e escrita aínda que sexa máis obxecto de estudo nas áreas e Lingua e Lengua. 

• CMCCT.- A estratexia de resolución de problemas propia das Matemáticas contribúe en tódalas áreas a resolver calquera 
situación problemática.  Resultan imprescindibles os números para aplicar a estadísticas, gráficas, planos… nas demais áreas. 

• CD .- Ser competente na utilización das tecnoloxías  faise necesario para adquirir información e transformala en coñecemento 
en tódalas materias. 

• CSIIEE.-  Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas e asumir riscos no desenvolvemento das tarefas está 
moi presente no traballo persoal desenvolto neste período. 

• CCEE.- Esta competencia, require os coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións da herdanza cultural nos 
ámbitos tecnolóxicos , ambientais, lingüísticos, literarios, históricos, patrimoniais…presentes en tódalas áreas. 

• CSC.- A educación cívica e constitucional  traballaranse como norma de convivencia desde tódalas áreas. O desenvolvemento 
de valores  axudará a que o noso alumnado  constrúa unha sociedade ben consolidada. 

• CAA.- A competencia de aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser quen de 
continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo.  Xerar novas posibilidades desde coñecementos previos  é 
necesario na aprendizaxe de tódalas materias. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: Valoración dos resultados dos dous trimestres 
anteriores feita da observación continua do traballo diario, 
exercicios prácticos, probas orais e escritas, participación e 
actitudes. 

 Neste terceiro trimestre valoración positiva do traballo recibido. 
 

 Instrumentos: 
 Fichas e tarefas  de recuperación, repaso, reforzo e ampliación,

expostos na páxina web do centro ou recibidas no correo 
electrónico. 

 Plataforma virtual SNAPPET.

Cualificación final 

 A avaliación final realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas 
nos dous primeiros trimestres así como as actividades de reforzo, 
recuperación e apoio ou ampliación que se desenvolvan durante o 
terceiro trimestre. 

 O valor numérico será a media aritmética das cualificacións da 
materia no 1º e 2º trimestres. Este valor numérico poderá ser 
incrementado nun punto cando a valoración global das actividades 
desenvolvidas por medios telemáticos no terceiro trimestre sexa 
positiva. 

 Considérase valoración global positiva a realización correcta, no 
70% dos casos, das actividades propostas neste período de tempo 
non presencial.

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Tarefas diarias expostas na Páxina Web do centro, no apartado 
de 4º curso de Primaria, e outras cargadas na Plataforma 
virtual SNAPPET. As actividades  levan por título o tema  do 
libro físico ó que fan referencia e van acompañadas  das 
palabras repaso, reforzo ou ampliación para a súa 
identificación.  

• Actividades asequibles, adaptadas e motivadoras. Seguen unha 
liña progresiva partindo do máis sinxelo e aumentando en 
complexidade para adaptarse ó ritmo do alumnado. 

• Crean situacións de aprendizaxe motivadoras acompañándoas 
de enlaces a vídeos e ilustracións do tema tratado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• alumnado de 4º curso dispón de conectividade. 
A metodoloxía aplicada  neste trimestre: 

• Parte do nivel de desenvolvemento do alumnado, das súas 
aprendizaxes previas e pretendemos que actualicen os 
coñecementos dos dous trimestres anteriores. 

• Posibilita que o alumnado realice aprendizaxes significativas  
por eles mesmos e que gañen en autonomía, 
proporcionándolles actividades que lle permitan autocorrixirse 
na propia páxina web ou a través da plataforma SNAPPET. 

• As dúbidas poden ser prantexadas por correo electrónico, chat 
da plataforma SNAPPET ou AbalarMóbil.  

Materiais e recursos 

• Uso das ferramentas informáticas. 
• Os libros de texto  4º curso de Primaria, tanto en formato físico 

coma en formato dixital. 
• Fichas de repaso, reforzo e ampliación expostas na páxina web 

do centro. 
• Enlaces a páxinas web e vídeos. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Exposición diaria  do traballo na páxina web do centro con 
aclaracións respectivas sobre as fichas. 

 
• As familias reciben información habitual  a través da páxina web 

do centro, correo electrónico, chat de SNAPPET, AbalarMóbil 
ou puntualmente comunicación telefónica. 

     

Publicidade  • Publicación de tarefas na páxina web do centro. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se 
utilizan nas producións artísticas. 

EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, 
cores, texturas e materiais. 
EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais téxtiles de refugo. 
EPB2.1.5. Experimenta con materiais e texturas para creacións orixinais, 
integrándoos de diferentes maneiras. 
EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, témperas etc.) con finalidade 
estética. 
EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e texturas (arxila, tecidos, papel etc.) 
para as súas creacións plásticas. 

B2.3. Utilizar e manexar as novas tecnoloxías da información e da 
comunicación como medio de información, investigación e deseño. 

EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 
coñecer expresións artísticas e culturais dos pobos do mundo. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

  Procedementos:  
 
Tal e como establece a lexislación vixente, a avaliación deberá ser global, 
continua, formativa e integradora, é dicir, o proceso de avaliación non 
será circunstancial, senón que se levará a cabo ao longo de todo o curso 
escolar como recurso para obter información que oriente o proceso 
educativo. Deste xeito, a  avaliación do alumnado terá en conta 
principalmente a observación sistemática e a análise das actividades 
realizadas e levadas a cabo, tanto nas anteriores avaliacións de xeito 
presencial, como nesta última de xeito telemático. 

 
Así mesmo, xa que debe ter un carácter formativo, dita avaliación non 
terá en conta únicamente o resultado final das producións realizadas 
polos discentes, senón que tamén se valorarán outros aspectos 
implícitos no proceso, tales como: a evolución en función das 
posibilidades de cada quen,  o esforzo e o interese que poñen ao realizar 
as tarefas pertinentes, o nivel de participación na elaboración das 
mesmas, o respeto ás normas da actividade ou a orixinalidade e 
creatividade. 
 

  Instrumentos:  
 
- 1ª e 2ª avaliación: rexistro anecdótico persoal e producións 

realizadas na aula. 
 
- 3ª avaliación: rexistro anecdótico persoal e producións a través de 

medios dixitais das actividades realizadas. 

Cualificación 
final 

Tendo en conta o anteriormente dito, o procedemento para obter a 
cualificación final de curso será o seguinte: realizarase unha media da 
primeira e da segunda avaliación, e teranse en conta as actividades de 
reforzo e repaso que se están a levar a cabo neste terceiro trimestre, 
como un medio que beneficie positivamente a nota do alumnado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

A Educación Artística, e concretamente a Educación Plástica ao 
longo da eduación primaria permite acceder a un pensamento 
crítico, ademais de lograr o desenvolvemento de mecanismos para a 
expresión e comunicación de ideas ou sentimentos, etc.   
 
Tendo en conta isto, na presente programación, as actividades de 
ensinanza-aprendizaxe na área de Educación Plástica estarán 
baseadas na elaboración de creacións por parte do alumnado, que 
permitan traballar tanto contidos propios de dita área como outros 
aspectos de xeito transversal, así como tamén que fagan referencia 
á celebración de determinadas conmemoracións, dotando así ao 
proceso educativo dun carácter significativo para o alumnado, xa 
que é a metodoloxía que se leva aplicando desde o inicio do curso.  

 
A elaboración destas creacións considérase como un medio para o  
desenvolvemento dos contidos e a consecución dos estándares de 
aprendizaxe avaliables. Ditas actividades consistirán 
fundamentalmente no repaso e reforzo dos contidos traballados 
nas dúas avaliacións anteriores, respetando as dinámicas de traballo 
que se formularon desde o inicio para esta área, e inicidindo 
principalmente no desenvolvemento de aspectos fundamentais 
como a creatividade, a imaxinación, a orixinalidade ou a autonomía 
e iniciativa persoal, así como tamén noutros aspectos asociados aos 
mesmos, como a implicación e o esforzo; tendo en conta sempre as 
circunstancias nas que nos atopamos e as posibilidades das que 
dispoñemos. 
 
Ademais, cada unha das actividades estará dotada dunha 
contextualización na que se lle explique ao alumnado o sentido da 
mesma e a relación coa súa vida cotiá, dotando así ao proceso dun 
carácter significativo e favorecendo, deste xeito, unha maior 
implicación dos discentes. 

 
No referente a atención á diversidade, dicir que todas as actividades 
formuladas levarán propostas para que cada discente as leve a cabo 
en función das súas capacidades, intereses ou nivel de dificultade 
que considere oportuno, permitindo así o desenvolvemento da súa 
iniciativa e autonomía persoal.  
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía, como xa se mencionou, terá como elemento 
principal para o desenvolvemento e traballo dos contidos a creación 
de manifestacións artísticas por parte do alumnado. 
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Dada a situación na que nos atopamos, o traballo na área de 
Eduación Plástica  formularase a través do plantexamento de 
actividades e manualidades (que englobarán tamén outros aspectos 
que se traballarán de xeito transversal), tratando de incentivar así a 
motivación do alumnado. 
  
Ditas actividades serán colgadas na páxina web do centro, para que 
así a comunidade educativa poida acceder a elas (ben sexa a través 
do móvil, ordenador ou tablets). Ademais, tamén se puxo a 
disposición de discentes e familias unha conta de correo persoal na 
que poden consultar dúbidas que teñan ao respecto das tarefas ou 
actividades a realizar, así como tamén enviar fotos da realización das 
mesmas.  
 

Materiais e recursos 

 O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de 
diferentes tipos de propostas, adaptadas aos distintos niveis e aos 
diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas. 
Tendo en conta isto, como xa se mencionou con anterioridade, 
elaboraranse una serie de actividades e manualdiades para que o 
alumnado poida seguir traballando desde a súa casa, na medida do 
posible, contidos relacionados coa área.  

En relación aos materiais e recursos, sinalar que se empregarán 
recursos que sexan accesibles a todo o alumnado, tendo en conta a 
situación actual; de tal xeito que as actividades formuladas están 
pensadas para que todo o alumnado as poida levar a cabo. 

Por outro lado, tamén se fomentará e facilitará o emprego de 
recursos dixitais como medio de acceso á información relativa a 
actividades de Educación Plástica. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para a información e comunicación ás familias empregarase a 
páxina web do centro, na que se colgarán todos os aspectos 
educativos relacionados tanto co proceso de ensinanza-
aprendizaxe, como o presente documento de adaptación das 
programacións didácticas.  
 
Ademais, tamén se emprega o correo electrónico como medio de 
comunicación coas familias e o alumnado. 

Publicidade  

 
A  publicación na páxina web do centro será o medio básico de 
publicidade e comunicación da información.  
 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e ás outras persoas nas actividades físicas e 
nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con 
interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha 
mellora da competencia motriz. 
EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo 
capaz de representar mentalmente o seu corpo na organización das 
accións motrices. 

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación a 
alturas variables. 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas 
de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos e en 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, intentando non perder o 
equilibrio nin a continuidade, axustando a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais 
EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de 
contornos e de actividades físicodeportivas e artístico-expresivas sen perder o 
equilibrio e a continuidade, axustando a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais. 
EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de 
obxectos (lanzamento, recepción) a diferentes tipos de contornos e de 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas aplicando os xestos e 
utilizando os segmentos dominantes. 
EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de 
contornos sen perder o equilibrio e a continuidade, tendo en conta dous eixes 
corporais e os dous sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais. 
EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas e sentimentos, utilizando 
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forma estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. os recursos expresivos do corpo, individualmente, en parellas ou en grupos. 
B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación 
e os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha 
actitude responsable cara a un mesmo ou mesma 

EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde. 

B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a 
recuperación e as medidas de seguridade na realización da práctica da 
actividade física. 

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, sendo 
capaz de realizar o quecemento con certa autonomía. 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de 
actividades físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras 
para resolver as situacións motrices, actuando de forma individual, 
coordinada e cooperativa e desempeñando as diferentes funcións 
implícitas en xogos e actividades 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e 
actividades físicas. 

B6.2. Coñecer, a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas,en especial as de Galicia. 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo 
as regras básicas. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 
Tal e como establece a lexislación vixente, a avaliación deberá ser global, 
continua, formativa e integradora, é dicir, o proceso de avaliación non 
será circunstancial, senón que se levará a cabo ao longo de todo o curso 
escolar como recurso para obter información que oriente o proceso 
educativo. Deste xeito, a  avaliación do alumnado terá en conta 
principalmente a observación sistemática e a análise das actividades e 
probas específicas (resolución de retos e tarefas) realizadas e levadas a 
cabo, tanto nas anteriores avaliacións de xeito presencial, como nesta 
última de xeito telemático. 

 
Así mesmo, xa que debe ter un carácter formativo, ademais de valorar 
os avances e progresos no plano motriz, tamén se terá en conta a 
evolución noutros aspectos referidos ao ámbito cognitivo, o esforzo e o 
interese que poñen ao realizar as tarefas pertinentes, o nivel de 
participación ou o respeto as regras e normas das actividades.   

Instrumentos:  
 
- 1º e 2º avaliación: escalas de observación e rexistro anecdótico 

persoal e probas específicas.  
 

- 3º avaliación: rexistro anecdótico persoal e producións a través de 
medios dixitais das actividades realizadas.   

 

Cualificación 
final 

Tendo en conta o anteriormente dito, o procedemento para obter a 
cualificación final de curso será o seguinte: realizarase unha media da 
primeira e da segunda avaliación, e teranse en conta as actividades de 
reforzo e repaso que se están a levar a cabo neste terceiro trimestre, 
como un medio que beneficie positivamente a nota do alumnado.  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO: CPI PLURILINGÚE DA PICOTA 
CURSO: 4º EP 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

 

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

Actividades  

A Educación Física ao longo da educación primaria ten no xogo o 
máis importante recurso como situación de aprendizaxe e 
ferramenta didáctica polo seu carácter motivador. Nesta etapa, a 
Área de EF debe ter un carácter eminentemente global e lúdico, ata 
o punto de converter o xogo no contexto ideal para a maioría das 
aprendizaxes 
 
Tendo en conta isto, na presente programación, as actividades de 
ensinanza-aprendizaxe na Área de EF estarán fundamentadas no 
xogo, que se seguirá empregando como principal recurso didáctico 
para o desenvolvemento dos contidos e a consecución dos 
estándares de aprendizaxe avaliables.  
 
Ditas actividades consistirán fundamentalmente no repaso e reforzo 
dos contidos traballados nas dúas avaliacións anteriores, e nalgún 
caso puntual, tamén se poderá levar a cabo unha ampliación dos 
mesmos, pero sempre partindo da base do traballado de xeito 
presencial, e incidindo principalmente no desenvolvemento das 
Habilidades Motrices e Capacidades Físicas Básicas, así como tamén 
noutros aspectos asociados ás mesmas; tendo en conta sempre as 
circunstancias nas que nos atopamos e as posibilidades das que 
dispoñemos. 
 
No referente a atención á diversidade, dicir que todas as actividades 
formuladas levarán propostas para que cada discente as leve a cabo 
en función das súas capacidades, intereses ou nivel de dificultade 
que considere oportuno, permitindo así o desenvolvemento da súa 
iniciativa e autonomía persoal.  
  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía, como xa se mencionou, terá como elemento 
principal para o desenvolvemento e traballo dos contidos: o xogo. 
Esta ferramenta, permitirá manter o carácter lúdico do proceso 
educativo.  
 
Dada a situación na que nos atopamos, o traballo na área de EF  
formularase a través do plantexamento de xogos, actividades e retos 
físicos (que englobarán tamén outros aspectos que se traballarán de 
xeito transversal), tratando de aumentar así a motivación do 
alumnado. 
  
Ditos retos, serán colgados na páxina web do centro, para que así a 
comunidade educativa poida acceder a eles (ben sexa a través do 
móvil, ordenador ou tablets). Ademais, tamén se puxo a disposición 
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de alumnos e familias unha conta de correo persoal na que poden 
consultar dúbidas que teñan ao respecto das tarefas ou actividades a 
realizar, así como tamén enviar fotos ou vídeos da realización das 
mesmas.  
 

Materiais e recursos 

O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de 
diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos 
diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas. 
Tendo en conta isto, como xa se mencionou con anterioridade, 
elaboraranse una serie de actividades e retos para que o alumnado 
poida seguir traballando desde a súa casa, na medida do posible, 
contidos relacionados coa EF.  

En relación aos materiais e recursos, sinalar que se empregarán 
recursos alternativos aos utilizados habitualmente nas sesións de 
EF, de tal xeito que as actividades formuladas están pensadas para 
que todo o alumnado as poida levar a cabo con elementos que 
teñan na casa, ou tamén a través da creación por parte dos 
discentes dos propios materiais, favorecendo así a 
interdisciplinariedade coa Área de Plástica.  
 
Por outro lado, tamén se fomentará e facilitará o emprego de   
recursos dixitais como medio para acceder a actividades ou 
información relativa a actividades de EF. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para a información e comunicación ás familias empregarase a 
páxina web do centro, na que se colgarán todos os aspectos 
educativos relacionados tanto co proceso de ensinanza-
aprendizaxe, como o presente documento de adaptación das 
programacións didácticas.  
 
Ademais, tamén se emprega o correo electrónico como medio de 
comunicación coas familias e o alumnado. 

Publicidade  
A  publicación na páxina web do centro será o medio básico de 
publicidade e comunicación da información.  
 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º Educación Primaria Relixión 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer as características do perdón de Deus. 

Descobre e enumera as características do perdón de Deus nalgúns relatos 
bíblicos. 
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais 
e cívicas. 

Recoñecer a iniciativa de Xesús polos máis necesitados e os enfermos. 
 

Busca, subliña e comenta trazos da preferencia de Xesús polos máis 
necesitados e os enfermos nos textos evanxélicos. 
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e 
cívicas. 

Explicar que a través do sacramento da Reconciliación Deus concede o 
perdón. 
 

Coñece e explica as condicións para acoller o perdón de Deus. 
 Describe os pasos da celebración do sacramento do Perdón. 
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e 
cívicas. 

Coñecer trazos da Coresma como tempo penitencial. 
 

Investiga e presenta con diversos recursos obras e institucións da Igrexa de 
carácter penitencial. 
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e 
cívicas. 

Identificar a orixe do pecado nalgúns relatos bíblicos. 
 

Sitúa no relato as frases que expresan a falta de colaboración na tarefa de 
Deus e o rexeitamento da amizade con El, e aplícaas a situacións actuais. 
 Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais 
e cívicas. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Na 1ª e 2ª  avaliación,  os procedementos que se utilizaron 
para a avaliación foron recollidos de diversas formas: escritos, orais e 
observación directa e sistemática. 
Na 3º avaliación, os procedementos que se utilizarán serán escritos e de 
observación nas tarefas entregadas. 

 
Instrumentos: Na 1ª e 2ª  avaliación, os instrumentos que se empregaron foron  
ferramentas de avaliación do traballo competencial,  evidencias dos estándares 
de aprendizaxe,  comportamento cos demáis compañeiros,  traballo diario na 
aula. 
Na 3º avaliación os instrumentos que se empregarán serán as tarefas de repaso, 
reforzo e ampliación propostas 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Será a media obtida do resultado da 1ª e 2ª avaliación. Os traballos presentados 
na 3ª avaliación servirán para mellorar a cualificación final ata 1 punto, habendo 
sempre a tendencia de favorecer ao alumnado.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades que se están levando a cabo neste trimestre, son 
actividades de repaso,  manualidades  referentes a esas actividades, 
comprensións lectoras referentes aos temas,  e actividades de ampliación 
de temas xa vistos en cursos anteriores. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Durante a 1ª e 2ª avaliación, de maneira presencial, traballamos de xeito 
competecial na aula, o docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos 
alumnos que  adquiren un maior grao de protagonismo. 
Durante a 3ª avaliación,  o material envíase de xeito semanal cunha 
proposta de actividades, estas actividades son enviadas a través da web do 
centro ou aos correos electrónicos das familias. 

Materiais e recursos 
Libro físico do alumno e materiais elaborados pola profesora. 
Correo electrónico de aula para a comunicación coas familias para a 
corrección da proposta de actividades. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

No grupo  4º de Educación Primaria, subo as tarefas a páxina  web 
do colexio, ao igual que titor e os outros especialistas, e eles me 
envían as tarefas ao correo electrónico para correxilas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


