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CIENCIAS DA NATUREZA 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia 
clave 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA  
 B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facendo predicións sobre sucesos 
naturais. integrando datos de observación directa e indirecta a 
partir da consulta de fontes directa e indirectas e comunicando 
os resultados en diferentes soportes. 

Busca, selecciona e organiza información concreta e 
relevante e comunica as conclusións. 

CCL 
CS IE E 
CAA 
C D 
CMCCT 

Expresa de forma clara e ordenada contidos relacionados coa 
área manifestando a comprensión de textos orais e/ou 
escritos. 

 CC L 
   CMCCT 

 Emprega d e forma autónoma o tratamento de textos (axuste 
de páxina, inserción de ilustracións etc).  CC L 

CSIEE 
CMCT 
 C D 

Ma n e xa estratexias axeitadas para acceder á información dos 
textos de carácter científico.    CMCCT 

 C AA 
 CC L 

Establece r c o n xe c tu ra s tanto respecto de sucesos que 
ocorren dunha forma natural como sobre os que ocorren cando 
se provocan a través dun experimento ou dunha experiencia. 

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

CSIEE 
 . C AA 
    CMCCT 

Apreciar o coidado pola seguridade facendo uso adecuado 
dos materiais. 

Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, 
amosando algunha habilidade para a resolución pacífica 
de conflitos. 

 CAA 
 CSC 
CMCCT 
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   Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións   
   e presentar informes coas conclusións en diferentes soportes. 
 

      Realiza pequenas investigacións formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o material 
necesario,  extraendo conclusións e comunicando os 
resultados. 

 
 

CMCCT 
 CCL 
 CAA 
CSIEE 

BLOQUE 2 - O SER HUMANO E A SAÚDE 
 
Identificar e localizar os principais órganos implicados na 

realización das funcións vitais do corpo humano e establecer 
algunhas relacións fundamentais entre elas e determinados 
hábitos de saúde. 

Identifica e localiza os principais órganos implicados na 
realización das función vitais do ser humano. 

CMCCT 

 CMCCT 
 CCL 

     Coñecer o funcionamento de células, tecidos, órganos, 
aparellos, sistemas: a súa localización, forma, estrutura, 
funcións, coidados etc. 

Identifica e describe as principais características dos 
aparellos respiratorio, 

 dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as 
principais funcións. 

CMCCT 
 CCL 

     Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida 
saudables e coñecendo as repercusións para a saúde. 

Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o 
coidado e mantemento do funcionamento global do corpo. 

CMCCT 
 CCL 
 CSC 

 Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, 
identificando as prácticas saudables para previr e detectar 
os riscos para a saúde. 

CMCCT 
 CCL 
 CAA 
 CSC 

Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e 
drogas. 

CMCCT 
 CAA 
 CSC 
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Identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran 
a saúde (medicina, produción e conservación de alimentos, 
potabilización da auga etc.) 

CMCCT 
 CCL 
 CSC 

Coñece técnicas de primeiros auxilios.  CMCCT 
 CSC 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS  
 B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, 

órganos, aparellos e sistemas: identificando as principais 
características e funcións. 

     Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, 
tecidos, órganos, aparellos e sistemas nomeando as 
principais características e funcións de cada un deles. 

 CCL 
CMCCT 

 B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres 
vivos, atendendo ás súas características e tipos. 

Identifica as características e clasifica os seres vivos: 

-  Reino animal. 

-  Reino das plantas. 

-  Reino dos fungos. 

CMCCT 

Utiliza guías na identificación científica de animais e 
plantas. 

CMCCT 
 CAA 

Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra. CMCCT 
 CCL 

     Investigar as características de ecosistemas do seu contorno 
mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, empregando 
diversas fontes de información e presentando os resultados en 
diferentes soportes, mostrando interese pola rigorosidade e 
hábitos de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

      Explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas 
alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas. 

 CMCT 
 CCL 

          Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, 
charca, bosque, litoral e cidade e os seres vivos que neles 
habitan. 

 

. CMCCT 

. CCL 

 
         Identifica diferentes hábitats dos seres vivos. 
 

CMCCT 
 CSC 
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CIENCIAS SOCIAIS. 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Comp. clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS  

    .Obter información concreta e relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fontes 

(directas e indirectas). 

Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a 
analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o 
comunica por  escrito. 

 CAA 

CMCCT 

 CCL 

 CD 

         Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para a 
observación científica. 

 

CMCCT 
 

 
 Rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, 
utilizando os instrumentos e os medios audiovisuais e 
tecnolóxicos apropiados, comunicando os resultados. 

. CMCCT 

. CCL 

. CD 

. CAA 

OS CRITEIROS DE AVALIACIÓN  E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE REFERIDOS AOS BLOQUES 4 (MATERIA E ENERXÍA) E 5 (A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E 
MÁQUINAS) NON SE CONTEMPLAN POR NON HABER SIDO TRATADOS NO PERIODO PRESENCIAL DAS ACTIVIDADES LECTIVAS. 
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Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter 
información e como instrumento para aprender, e expresar contidos 
sobre Ciencias sociais. 

 

 Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet...) 
para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

 

 CD 

 CAA 

 CCL 

CMCCT 

 CSC 

Demostra capacidade de esforzo e a constancia no estudo. 

 

         Emprega o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa 
terminoloxía axeitada aos temas tratados. 

 CCL 

 CAA 

CMCCT 

Expón  de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que 
manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos. 

 

 CCL 

 CAA 

CMCCT 

 CSC 

Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñan 
a busca, selección e organización de textos de carácter social, xeográfico 
ou histórico, amosando habilidade para traballar tanto individualmente 
como de maneira colaborativa dentro dun equipo. 

Realiza traballos a nivel individual que supoñen a busca, selección e 
organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico. 

     CSC 

 CCL 

CMCCT 

 CAA 

 CD 

     Respecta a variedade dos diferentes grupos humanos e valora a 
importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre todos eles 
sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos 

Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os 
diferentes grupos humanos sobre a base dos valores democráticos e 
os dereitos humanos universalmente compartidos. 

 CSC 

 CAA 
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universalmente compartidos. 

 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 e fomenta os valores democráticos. 

 CSC 

 CAA 

.Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor aumentando as 
capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar 
conclusións innovadoras. 

 Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, 
iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e 

espírito emprendedor que o fan activo ante as circunstancias 

que lle rodean. 

CSIEE 

 CSC 

 CAA 

 Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

 CAA 

CSIEE 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

.Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios, 
interpretando a súa escala e signos convencionais. 

 Identifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios, 
define que é a  escala nun mapa e emprega e interpreta os signos 
convencionais máis usuais que poden aparecer nel. 

CMCCT 

 CAA 

.Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan 
nel e adquirindo unha idea básica de clima e 

dos factores que o determinan. 

Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o 
determinan. 

CMCCT 

 CCL 

 Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que o 
compoñen e 

as características dos principais paisaxes de España e de Europa. 

 .Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as 
características dos principais paisaxes de España e de Europa 
valorando a súa diversidade. 

CMCCT 

 CCL 

 CSC 

.Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus climas e 
a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

 

Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas 
e o seu clima. 

CMCCT 
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.Explicar a influencia do comportamento humano no medio natural, 
identificando o uso sostible dos recursos naturais propoñendo unha serie 
de medidas necesarias para o desenvolvemento sostible da humanidade, 
especificando os seus efectos positivos. 

 Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de 
Europa. 

 Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando 
unha serie de medidas e actuacións. 

CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 CCL 

Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o clima e o 
cambio climático. 

l 

Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as 
actuacións responsables para frealo. 

 CSC 

CMCCT 

 CAA 

 CCL 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

Identificar a estrutura e os fins da Unión Europea, explicando algunhas 
vantaxes derivadas do feito de formar parte da Unión Europea. 

 

Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos 
e económicos e localiza nun mapa os países membros e as súas 
capitais. 

 

 CSC 

 CAA 

     .Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na 
Unión Europea, recoñecendo os seus símbolos e explicando en que 
consiste o mercado único e a zona euro. 

 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e 
calculalos a partires dos datos de poboación. 

Define poboación dun territorio e identifica os principais factores que 
inciden nesta e defíneos correctamente. 

 

 CSC 

 CCL 

 Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no CMCCT 
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estudo da poboación.  CSC 

 CAA 

Distinguir as principais características española e europea, explicando a 
súa evolución e a súa distribución demográfica e representándoa 
graficamente. 

Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no 
estudo da poboación. 

 CSC 

 CCL 

Explica o proceso da evolución da poboación en España e Europa.  CSC 

 CCL 

 CAA 

 

Describir os movementos migratorios da poboación galega e de España 
explicando o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de 
emigrantes ao noso país e identificar os problemas actuais da poboación. 

Describe a densidade de poboación de España.  CSC 

CMCCT 

Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de 
emigrantes ao noso país. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación: 
superpoboación, envellecemento, inmigración etc. 

 CSC 

 CCEC 

 

Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores 
económicos, describir as características destes recoñecendo as principais 
actividades económicas  

de España e Europa. 

Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica 
distintas actividades no grupo ao que pertencen. 

 CSC 

 CMTC 
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EDUCACIÓN MUSICAL  

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 de maneira que sirvan como 
marco de creacións propias.  

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto 
natural e social, utilizando un vocabulario preciso. 

CCEC, 
CCL, CAA 

B1.2. Analizar a organización de obras musicais 
sinxelas e describir os elementos que as 
compoñen. 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade 
para emitir 

unha valoración destas. 

CCEC, 
CAA, CCL 

B1.3. Coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa e doutras culturas, para valorar o 
patrimonio musical, valorando a importancia do 
seu mantemento e da súa difusión, e do respecto 
co que deben afrontar as audicións e as 
representacións. 

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en 
audicións e representacións musicais. 

CSC, 
CCEC 

B2.1. Entender a voz como instrumento e recurso 
expresivo, partindo da canción e das súas 
posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións 
diversas, e recréaas. 

CCEC, 
CAA CCL 

B2.2. Interpretar composicións sinxelas que 
conteñan procedementos musicais de repetición, 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, 
diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 

CCEC, 
CAA 
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variación e contraste, en solitario ou en grupo, 
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical, asumindo a responsabilidade na 
interpretación en grupo e respectando tanto as 
achegas das demais persoas como a persoa que 
asuma a dirección. 

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos 
sinxelos. 

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, 
estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais   persoas   e   
responsabilidade   no 

traballo individual e colectivo. 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese 
por 

traballar para corrixilos. 

 

CCEC 

CAA, 
CCEC 

 

CSC 

 

CAA 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas 
que ofrecen a expresión corporal e a danza, valorar 
a súa achega ao patrimonio, e gozar coa súa 
interpretación como unha forma de interacción 
social. 

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

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa achega 
ao patrimonio artístico e cultural. 

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro, 
amosando confianza nas propias posibilidades e nas das 

demais persoas. 

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas. 

CAA, 
CCEC 

CCEC 

CAA, CSC 

CSC 
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PLÁSTICA 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 

B2.1. Realizar producións plásticas seguindo pautas 
elementais do proceso creativo, experimentando, 
recoñecendo e diferenciando a expresividade dos 
diversos materiais e técnicas pictóricas e elixindo as 
máis axeitadas para a realización da obra prevista. 

EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis 
axeitadas para as súas creacións, manexando os materiais e 
instrumentos de forma adecuada, coidando o material e o espazo de 
uso. 

 

 

• CCEC 

• CAA 

EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma, 
violencia, alegría, tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para 
cada caso (claroscuro, puntos, liñas, cores etc.). 

 

 

• CCEC 

• CAA 

EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións. 

 

• CCEC 

• CAA 

EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con 
dimensións, proporcións, tamaños e cores axeitadas (paisaxe, 
bodegón etc.). 

• CCEC 

• CAA 

B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de 
imaxes, como ferramentas para deseñar 
documentos. 

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
como fonte de información e documentación para a creación de 
producións propias. 

• CD 

• CCEC 

B2.5. Realizar producións plásticas, participando con 
interese e aplicación no traballo individual ou de 

EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e os 
instrumentos máis axeitados para conseguir unha finalidade 
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forma cooperativa, respectando os materiais, os 
utensilios e os espazos, desenvolvendo a iniciativa e 
a creatividade, e apreciando a correcta e precisa 
realización dos exercicios e das actividades, a orde e 
a limpeza, o respecto polas normas, as regras e os/as 
compañeiros/as. 

determinada. • CCEC 

• CAA 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social 
responsable, respectándose a un mesmo e ás demais 
persoas nas actividades físicas, en distintos contornos 
incluíndo a natural e nos xogos, aceptando as normas e 
regras establecidas e actuando con interese e iniciativa 
individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en diferentes 
situacións, resolvendo problemas motores con espontaneidade e 
creatividade. 

 

• CSIEE 

• CAA 

• CCEC 

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. Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de 
contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 
axustando a súa realización aos parámetros espazotemporais e 
mantendo o equilibrio postural. 

 

• CSC 

• CCEC 

• CAA 

• CSIEE 

EFB3.1.2. Adapta a habilidade motriz básica de salto a diferentes 
tipos de contornos e de actividades físicodeportivas e artístico-

• CSC 
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expresivas, axustando a súa realización aos parámetros espazo-
temporais e mantendo o equilibrio postural. 

 

• CCEE 

• CAA 

• CSIEE 

EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación 
de obxectos (lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos 
de contornos e de actividades físicodeportivas e artístico-
expresivas, aplicando correctamente os xestos e utilizando os 
segmentos dominantes e non dominantes. 

 

 

• CSC 

• CCEE 

• CAA 

• CSIEE 

EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes tipos 
de contornos e de actividades físicodeportivas e artístico-
expresivas, tendo en conta os tres eixes corporais e os dous 
sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros 
espazotemporais e mantendo o equilibrio postural. 

          CSC 

          CCEE 

           CAA 

           CSIEE 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. 

• CSC 

• CAA 

• CSIEE 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o 
movemento, de forma estética e creativa, comunicando 
sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos, 
utilizando os recursos expresivos do corpo individualmente, en 
parellas ou en grupos. 

• CCEC 

• CSC 

• CAA 
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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. 

EFB5.1.1. Interésase por mellorar as capacidades físicas. 

 

• CSIEE 

• CAA 

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e 
sistemática, valorando a súa función preventiva. 

• CSC 

• CAA 

• CSIEE 

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. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas 
axustándose a un obxectivo e a uns parámetros espazo-temporais. 

 

• CAA 

• CSIEE 

• CSC 

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

EFB6.2.3. Realiza e pon en valor distintos xogos e deportes 
tradicionais de Galicia respectando os principios e regras 
específicas destes. 

• CCEC 

• CAA 

• CSC 
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LENGUA CASTELLANA 
2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencia 
clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR   

 Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

 respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, organizar 
o discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos e das demais. 

Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos 
segundo o grao de formalidade e a finalidade (académica, 
social e lúdica). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

  

Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. 

 

 CCL 

 CAA 

Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes situacións con vocabulario preciso e 

estrutura coherente. 

       Exprésase cunha pronunciación e unha dicción 
correctas: articulación, ritmo, entoación e volume. 

. CCL 

Expresa as súas ideas de maneira comprensible . CCL 

Fai exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da 
información e comunicación. 

CSIEE 

 Analizar e valorar con sentido crítico as mensaxes orais. 
Amosa unha actitude de escoita atenta. 

CSIEE 

CLL 

Comprende a información xeral en textos orais de uso CCL 
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habitual, do ámbito escolar e social. CAA 

Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto 
necesarios para a comprensión global (léxico, locucións). 

CCL 

CAA 

 Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do seu 

contexto de uso. 

Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións 
axeitadas para as diferentes funcións da linguaxe. 

CCL 

Diferenza  polo contexto significado de correspondencias 
fonema- grafía idénticas (palabras homófonas, homónimas, 
parónimas, polisémicas). 

CCL 

Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas 

principais e secundarias e identificar ideas ou valores non explícitos. 

Identifica o tema do texto. CCL 

 Identifica as ideas principais dun texto. 
CCL 

CCA 

 

 

Resume un texto distinguindo ideas principais e 
secundarias. 

CCL 

CAA 

Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar activamente, 

recoller datos, preguntar e repreguntar, participar nas enquisas e 

entrevistas e expresar oralmente con claridade o propio xuízo persoal, 
de acordo coa súa idade. 

Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse 
e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e 
repregunta. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa 
realidade. 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER   

Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada. 
Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos 
apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación 
adecuada. 

CCL 

Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a 
lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía 
correcta. 

Entende a mensaxe de xeito global e identifica as ideas 
principais e as secundarias dos textos de diferente tipoloxía, 
do ámbito escolar e social, a partir da lectura dun texto en 
voz alta 

CCL 

CAA 

Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos 
característicos dos diferentes tipos de texto. 

CCL 

CAA 

Marca  as  palabras clave dun texto que axudan á 
comprensión global. 

CCL 

CAA 

Comprende a información contida nos gráficos, 
establecendo relacións coa información que aparece no 
texto relacionada con estes. 

 CCL 

CMCT 

CAA 

 Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou 

mestra. 

 CCL 

 CAA 

CSIEE 

Utiliza os medios 

informáticos para obter información. 

CCL 

CD 



 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 19 DE 44 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

CAA 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR   

     Producir textos con diferentes intencións comunicativas con 
coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando as regras 
ortográficas coidando a caligrafía, orde e presentación. 

   Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito 
da vida cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, 
correos electrónicos, noticias, textos literarios, folletos 
informativos e literarios, narracións, textos científicos, 
anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, 
normas, 

CCL 

CD 

 CAA 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as 
ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias 
lineais cohesivas e respectando as normas gramaticais e 
ortográficas. 

CCL 

 CAA 

Resume o contido de textos propios do ámbito da vida 
persoal e do ámbito escolar. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Aplica correctamente os signos de puntuación, as regra de 
acentuación e ortográficas propias do nivel. 

CCL 

CAA 

Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de 
forma persoal. 

CCL 

CAA 

Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, 
redacción, revisión e mellora. 

CCL 

 CAA 
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 CSIEE 

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

Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e 
a Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar 
información. 

CCL 

CD 

CAA 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA   

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

Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función 
na lingua. 

CCL 

Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e 
compostos nas formas persoais e non persoais do modo 
indicativo e subxuntivo de todos os verbos. 

CCL 

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

Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras 

polisémicas e homónimas. 
CCL 

Recoñece   palabras compostas,   prefixos   e  sufixos e crea 
palabras derivadas. 

CCL 

Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun 
texto. 

CCL 

Recoñece e usa os conectores básicos entre oracións: causa, 
consecuencia, finalidade... 

CCL 

sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. Recoñece a estrutura do dicionario e tipos de dicionario, en 
diferentes soportes e úsaos para buscar o significado de 
calquera palabra (derivadas  E sinónimas). 

CCL 

CAA 
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Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do coñecemento da lingua. 

Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero 
e número na expresión oral e escrita. 

CCL 

Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica 
as palabras dun texto. 

CCL 

Usa con corrección os signos de puntuación. CCL 

 Aplica as normas do uso da til. CCL 

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

Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e 
reforzo da aprendizaxe. 

CCL 

CD 

CAA 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA.   

Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e 
información e considerala como un medio de aprendizaxe e 
enriquecemento persoal de máxima importancia. 

Recoñece e valora as características fundamentais de textos 
literarios narrativos, poéticos e dramáticos. 

CCL 

CCEC 

Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e 
literatura actual. 

CCL 

CCEC 

Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns ou adiviñas. 

Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos 
poemas. 

CCL 

CCEC 

Utiliza comparacións, aumentativos, diminutivos e 
sinónimos en textos literarios. 

CCL 

 CCEC 

Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou en 
verso, con sentido estético e creatividade: contos, poemas, adiviñas, 

Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas CCL 
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cancións, e fragmentos teatrais. obras teatrais). CAA 

 CSIEE 

CCEC 

Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación 
e como recurso de gozo persoal. 

Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

 

LINGUA GALEGA  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

B1.1. Comprender textos orais diversos, 
procedentes da radio, da televisión ou da internet, 
interpretando as intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non explícitos. 

 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secunda rias dun texto oral, proceden 
te da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e elaborando un 
resumo. 

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 
distinguindo a información da opinión. 

CCL,CAA 

 

CCL,CSC 

B1.2.Valorar e utilizar os documentos audiovisuais 
dos medios de comunicación como instrumento 
de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio pa ra obter, identificar, 
clasificar, comparar e relacionar informacións. 

CCL,CD,CAA, 

CSC 

CCL,CD,CCCAA
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, 

CSIEE 

B1.4. Comprender e producir textos orais propios 
do uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo 
o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias. 

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis destacadas. 

LGB1.4.4. Participa activa mente no traballo en grupo, así como nos debates 

 

CCL,CAA,CSC, 

CSIEE 

CCL,CAA 

CCL,CSIEE, 
CAA 

B1.5. Manter unha actitude de escoita activa, 
respectando as opinións dos e 

das demais. 

LGB1.5.1. Escoita atenta mente as intervencións dos e das demais en actos de 
fala orais, sen interromper. 

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. 

CCL,CSC 

 

CCL,CSC 

B1.6. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais 
e 

é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera  
intercambio  oral dentro da escola ou fóra dela. 

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación 

e volume. 

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 
preguntas. 

CCL,CSC,CAA 

CCL,CCSCC,CC
EC 

 

 

 

CCL,CSC,CCEC 

CCL,CSC,CCEC, 

CAA 
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B1.9. Reforza a eficacia comunicativa das súas 
mensaxes orais coa utilización de elementos 
propios da linguaxe xestual. 

LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: acenos, miradas, postura corporal... 
para reforzar o sentido das súas producións orais. 

CCL,CSC,CAA,    

CCEC 

B1.10. Amosar respecto e cooperación nas 
situacións de aprendizaxe en grupo. 

LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe activamente 
ao traballo en grupo. 

CCL,CAA 

B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e 
entoación adecuadas. 

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo. 

CCL,CAA, 

CCEC,CSIEE 

B1.12. Usar unha linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista 

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

CCL,CSC 

CCL,CSC 

B1.14. Identificar a lingua galega con calquera 
contexto de uso oral. 

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 
sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación. 

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas. 

CCL,CCEC 

 

CCL,CCEC, 

CSC 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar 
in- formación explícita en tex tos escritos de 
soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e 
realizar inferencias determinando intencións e 
dobres sentidos. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios 
de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo, 

expositivo e argumentativo). 

LGB2.1.3.  Busca,  localiza  e selecciona información concreta dun texto, 
deducindo o significado  de  palabras  e  expresións polo contexto. 

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres 

CCL,CD, 

CSC 

CCL 

 

CCL,CAA, 

CSIEE 

CCL,CAA, 
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sentidos en textos. 

 

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 

atopa nos textos. 

CSIEE 

CCL,CAA, 

CSIEE 

B2.2. Interpretar e com- prender a información 
procedente de gráficos, esquemas e ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas 
conceptuais e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a 
acompaña. 

CCL,CAA,CSC 

CSIEE,CMCT 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun 
texto, e esquematizar e resumindo seu contido. 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto. 
CCL,CAA 

B2.4. Utilizar estratexias para mellorar a lectura. 
LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto antes de lelo axudándose do título 
e as ilustracións. 

CCL,CAA, 

CSIEE 

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa 
tipoloxía (dramatizando cando é preciso) con 
fluidez e precisión, atendendo á dicción, 
entoación, intensidade de voz, ritmo e velocidade, 
adecuados ás diversas situacións funcionais da 
lectura en voz alta (ler para que alguén goce 
escoitando, ler para dar a coñecer un texto 
descoñecido, ler para compartir información que 
se acaba de localizar) facendo participar a 
audiencia da súa interpretación. 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. 

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

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. 

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar escoitando, 

obter nova información... 

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. 

CCL,CAA 

CCL 

CCL 

CCL,CAA,CSC 

 

 

CCL,CSC 

B2.8. Usar as bibliotecas da aula e do centro, así 
como as virtuais, con autonomía abonda, 
comprendendo como se organiza e colaborando 

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro con autonomía, para obter datos e 
informacións, e colabora no seu coidado e na súa mellora. 

CCL,CAA, 

CSC 
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no seu coidado e mellora. 

B2.10. Amosar interese polos textos escritos como 
fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. 

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

CCL,CAA,CSC, 

CCEC 

B2.11. Amosar autonomía lectora e capacidade de 
selección de textos do seu interese, así como ser 
quen de expresar preferencias. 

LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do seu 
interese. 

LGB2.11.2. Éxpresa  opinións e valoracións sobre as 

lecturas feitas. 

CCL 

CCL,CSC,CAA, 

CSIEE 

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

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando 
os 

enunciados. 

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. 

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista. 

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. 

CCL,CAA,CSIEE 

CCL 

CCL,CSC,CCEC 

CCL,CAA,CSIEE 

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

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, 
normas, programas ... 

CCL,CAA,CD 

B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a 
busca de información, tratamento dos textos e 
realización de presentacións. 

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario 
CCL,CD,CAA, 

CSIEE 
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B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos 
en calquera soporte e valorar 

a lingua escrita como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

CCL,CD,CAA 

 

CCL,CSC 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, implícita e funcional- mente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como 
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías grama- ticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección. 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a 
sílaba tónica das átonas. 

LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: declarativo, 
interrogativo, exclamativo e imperativo. 

 

CCL,CAA 

 

CCL,CAA 

 

CCL,CAA 

B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas 
xerais e as de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica, así como as demais normas ortográficas, e aprecia o seu 
valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

CCL,CSC,CCEC 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de 
puntuación, 

así como unha sintaxe adecuada nas producións 
orais e escritas. 

LGB4.3.1.  Emprega  con correccións os signos de puntuación. 

LGB4.3.3.   Respecta  as normas morfosintácticas de colocación do pronome 
átono. 

CCL 

CCL,CSC,CCEC 

B4.4. Recoñecer e empregar axeitadamente os 
conectores, así como outros elementos de 
cohesión. 

LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: causa, 
consecuencia, finalidade, contradición, condición... 

CCL,CAA 
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B4.5. Identificar o papel semántico do suxeito e 
transformar oracións activas en pasivas, e 
viceversa, para mellorar a comprensión e a 
produción de textos. 

LGB4.5.1.     Identifica, en oracións, o papel semántico do suxeito.. 

CCL,CAA 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do 
dicionario e do traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a lingua. 

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera palabra, 
seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto. 

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas. 

CCL,CAA,CD 

 

CCL,CAA 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do 
dicionario e do traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a lingua. 

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, ho- mónimos, palabras 
polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, extranxerismos, frases feitas, siglas e 
abreviaturas. 

CCL,CAA 

B4.8. Coñecer as características relevantes da 
lingua galega e identificar e valorar esta lingua 
dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 

   LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua  galega  dentro  da realidade plurilingüe e 
pluricultural   de   España   e   de Europa. 

CCL,CSC,CCEC 

B4.9. Establecer relacións entre as diversas linguas 
que utiliza ou está a aprender o alumnado para 
reflexionar sobre como mellorar os seus procesos 
comunicativos na lingua galega. 

LGB4.9.1. Recoñece e evita as interferencias entre as linguas que está a 
aprender. 

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, 
ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou está a 
aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe. 

CCL,CCEC 

CCL,CCEC,CAA
, 

CSIEE 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar 
textos procedentes da 

literatura popular galega e da literatura galega en 
xeral. 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura 
popular galega (refráns, adiviñas, lendas,contos,poemas, conxuros,cancións, 
ditos, romances, cantigas) e da literatura galega en xeral. 

CCL,CAA,CCEC 
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B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura 
actual, adaptadas á idade e en diferentes 
soportes. 

 

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

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, 
adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes. 

CCL, 

CCEC 

CD 

CCL 

B5.3. Analizar as características dos diferentes 
xéneros e as figuras literarias, así como temas e 
tópicos recorrentes. 

 

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro. 

LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas. 

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, 
metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras. 

CCL, 

CCEC 

CAA 

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como 
vehículo de comunicación, fonte de coñecemento 
e como recurso de gozo persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, 

fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal. 

CCL, 

CSC 

CCEC 
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MATEMÁTICAS 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencia 
clave 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS   

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo 
matemático. 

Propón a resolución de retos e problemas coa precisión, co 
esmero e co interese apropiado ao nivel educativo e a 
dificultade da situación. 

CMCT 

CAA 

Seleccionar e utilizar as ferramentas tecnolóxicas e estratexias para o 
cálculo para coñecer os principios matemáticos e resolver problemas. 

 Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe 
creando documentos dixitais propios (texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son...), buscando,analizando e seleccionando 
a información relevante, utilizando a ferramenta 
tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus compañeiros. 

 CMCT 

 CD 

 CAA 

CCL 

 CSIEE 

BLOQUE 2. NÚMEROS   

 Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as 
milésimas). 

Identifica os números romanos . 

 

CMCT 

 CCEC 

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, 
números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

CMCT 

CAA 

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

Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá,números 
(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

Utiliza os números negativos en contextos reais. CMCT 

 Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita 
ás propiedades das operación, en situación de resolución de problemas. 

Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e 
calcula fraccións equivalentes. 

CMCT 

Redondea números decimais á décima, centésima 

ou milésima máis próxima. 

CMCT 

Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e 
número decimal 

CMCT 

Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 
10. 

CMCT 

Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. CMCT 

Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10. CMCT 

Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 
denominador. Calcula o produto dunha fracción por un 
número. 

CMCT 

Realiza operacións con números decimais. CMCT 

Aplica  a  xerarquía    das  operacións  e  os   usos   da CMCT 

Iniciarse  no  uso  das  porcentaxes  e  a  proporcionalidade directa  para   Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade CMCT 
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interpretar  e  intercambiar información  e  resolver problemas en 
contextos da vida cotiá. 

para expresar partes. 

Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, 
decimais e porcentaxes. 

 CMCT 

Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade 
directa. 

CMCT 

CAA 

 Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e 
regra de tres en situacións  de proporcionalidade directa, 

CMCT 

 CCL 

CAA 

Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas 
e en situacións da vida cotiá. 

Calcula todos os divisores de calquera número menor de 
100. 

CMCT 

 Calcula o mcm e o mcd. CMCT 

 Descompón números decimais atendendo ao valor de 

posición das súas cifras. 

CMCT 

 MTB2.8.11. Calcula tantos por cen en situacións reais. CMCT 

Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. CMCT 

CAA 

OS CRITEIROS DE AVALIACIÓN  E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE REFERIDOS AOS BLOQUES  3 (A MEDIDA) , 4 (XEOMETRÍA) E 5 (ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE) NON SE CONTEMPLAN POR NON HABER SIDO TRATADOS NO PERIODO PRESENCIAL DAS ACTIVIDADES LECTIVAS. 
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LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a 
información esencial e os puntos principais 
en textos orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con 

estruturas simples léxico de uso moi 
frecuente, articulados con claridade e 
lentamente e transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas habituais e 
concretos relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotiáns 

predicibles ou relativos a áreas de 
necesidade inmediata nos ámbitos persoal, 
público e educativo, sempre que as 
condicións acústicas sexan 

boas e non distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito ou pedir 
confirmación e conte con apoio visual ou 
cunha clara referencia contextual. 

PLEB1.1.Comprende o esencial de anuncios publicitarios sinxelos sobre produtos que lle 
interesan. 

 

PLEB1.2. Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, indicacións 
ou outro tipo de información. 

 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas. 

 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible que ten lugar na súa presenza. 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CAA 

 

 

CCL, CSC, 
CAA 

 

 

CCL, CAA 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias PLEB1.5. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa, CCL, CSC, 
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básicas máis adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información esencial ou os 
puntos principais do texto. 

que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o 
tempo libre, a descrición dun obxecto ou un lugar, previamente traballados na aula. 

CAA 

B1.3. Utilizar as indicacións do contexto e da 
información contida no texto para facerse 
unha idea dos significados probables de 
palabras e 

expresións que se descoñecen. 

PLEB1.6. Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben estruturadas 
sobre temas familiares ou do seu interese (por exemplo, música, deporte etc.), a condición 
de que conte con imaxes e ilustracións e se fale de maneira lenta e clara e repetitindo as 
veces que fose necesario. 

CAA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos e recoñecer 
os significados e intencións comunicativas 
xerais relacionados con estes. 

PLEB1.7.Comprende o sentido xeral e o esencial e distingue os cambios de tema de 
programas de televisión ou doutro material audiovisual e multimedia dentro da súa área 
de interese (p. e. nos que se entrevista a mozos e mozas ou personaxes coñecidos ou 
coñecidas sobre temas cotiás (por exemplo, o que lles gusta facer no seu tempo libre) ou 
nos que se informa sobre actividades de lecer (teatro, cinema, eventos , deportes) 

CCL, CAA 

B2.1. Participar de maneira simple e 
comprensible en conversas moi breves que 
requiran un intercambio directo de 
información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre temas moi 
familiares (un mesmo, a contorna inmediata, 
persoas, lugares, obxectos e actividades, 
gustos e 

opinións), nun rexistro neutro ou informal, 
utilizando expresións e frases sinxelas e de 
uso moi frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos, aínda que 
en ocasións a pronuncia non sexa moi clara, 

 

PLEB2.1. Fai presentación breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre 
temas cotiás ou do seu interese (presentarse e presentar a outras persoas; dar 
información básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e 
intereses e as principais actividades do seu día a día; describir brevemente e de maneira 
sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o aspecto exterior dunha persoa, ou un 
obxecto; presentar un tema que lle interese (o seu grupo de música preferido); dicir o que 
lle gusta e non lle gusta e dar a súa opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia 
e entoación comprensible e axeitada a este nivel educativo. 

CCL, CAA 
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sexan evidentes as pausas e titubeos e sexa 
necesaria a repetición, a paráfrase e a 
cooperación da persoa interlocutora para 
manter a comunicación. 

B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
básicas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos moi breves e 
sinxelos, utilizando, p. e., fórmulas e linguaxe 
prefabricado ou expresións memorizadas, ou 
apoiando con xestos o que se quere 
expresar. 

B2.3. Articular, de maneira polo xeral 
comprensible pero con evidente influencia 
da primeira ou outras linguas , un repertorio 
moi limitado de patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos, adaptándoos 
á función comunicativa que se quere levar a 
cabo. 

B2.4. Facerse entender en intervencións 
breves e sinxelas, aínda que resulten 
evidentes e frecuentes os titubeos iniciais, as 
vacilacións, as repeticións e as pausas para 
organizar, corrixir ou reformular o que se 
quere dicir. 

B2.5. Interactuar de maneira moi básica, 
utilizando técnicas moi simples, lingüísticas 
ou non verbais (p. e. xestos ou contacto 
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físico) para iniciar, manter ou concluír unha 
breve conversa. 

B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as 
ideas principais e información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en 

soporte dixital, moi breves e sinxelos, en 
lingua estándar e cun léxico de alta 
frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo 
de texto resulten moi familiares, cotiáns ou 
de necesidade inmediata, a condición de que 
se poida reler o que non se entendeu, que se 
poida consultar un dicionario e conte con 
apoio visual e contextual. 

PLEB3.1. Comprende instrucións, indicacións, e información básica e sinxela en notas, 
letreiros e carteis en rúas, tendas, medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e 
outros servizos e lugares públicos. 

PLEB3.2. Comprende información esencial e localiza información específica en material 
informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de prezos, anuncios, guías 
telefónicas, publicidade, folletos turísticos, programas culturais ou de eventos. 

CCL, CAA 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información esencial ou os 
puntos principais do texto. 

B3.3. Inferir do contexto e da información 
contida no texto os significados probables de 
palabras e expresións que se descoñecen. 

PLEB3.4. Comprende o esencial e os puntos principais de noticias breves e sinxelas e 
artigos de revistas para mozas e mozos que traten temas que lle 

sexan familiares ou sexan do seu interese- 

PLEB3.5. Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e identifica os e as 
personaxes principais, a condición de que a imaxe e a acción 

conduzan gran parte do argumento. 

CCL, CAA 

 

CCL, CAA 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos 
básicos (p. e. punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente e identificar os 
significados e intencións comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así 
como símbolos de uso frecuente . 

CCL, CAA 
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B4.1. Construír, en papel ou en soporte 
electrónico, textos moi curtos e sinxelos, 
compostos de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando con 
razoable corrección as convencións 
ortográficas básicas e os principais signos de 
puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos da 
súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas 
para producir textos escritos moi breves e 
sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi 

usuais para realizar as funcións 
comunicativas que se perseguen. 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección palabras ou frases curtas 
que se utilizan normalmente ao falar, pero 
non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

B4.4. Facer uso das ferramentas informáticas 
para completar actividades predeseñadas 
polo persoal docente. 

B4.5. Usar correctamente o dicionario 
bilingüe, biblioteca de aula e outros materiais 

PLEB4.1. Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais. 

 

PLEB4.2. Escribe textos persoais breves e simples na que dá as grazas, felicita a alguén, fai 
unha invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa contorna inmediata 
(familia, amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás , obxectos e lugares) e fai 
preguntas relativas a estes temas. 

CCL, CAA, 
CD 

 

 

CCL, CAA, 
CD. CSC 
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de consulta para a elaboración de textos, 
respectando as súas normas de 
funcionamento. 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, concretos e 
significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades ou celebracións), 
condicións de vida (vivenda, contorna), 

relacións interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares), comportamento 
(xestos habituais, uso da voz ou contacto 
físico) e convencións sociais (normas de 
cortesía), e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre estes a unha comprensión 
adecuada do texto. 

PLEB5.1. Entende a información esencial previamente tratada en conversas breves e 
sinxelas nas que participa que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un 
mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou dun lugar. 

CCL, CAA, 
CSC 

B5.2. Recoñecer aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, concretos e 
significativos, e aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre 

estes a unha produción oral e escrita 
adecuada ao contexto, respectando as 
convencións comunicativas máis elementais. 

B5.3. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas principais do texto (p. e. unha 
demanda de información, unha orde, ou un 
ofrecemento) e un repertorio limitado dos 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións cotiás. 

 

PLEB5.3. Participa en conversas cara a cara nas que se establece contacto social (dar as 
grazas, saudar, despedirse, dirixirse a alguén, pedir desculpas, 

presentarse, interesarse polo estado de alguén,elicitar a alguén), se intercambia 
información persoal e sobre asuntos cotiás, se expresan sentimentos, se ofrece algo a 
alguén, se pide prestado algo, queda con amigos e amigas ou se dan instrucións (p. e. 
como se chega a un sitio con axuda dun plano). 

CCL, CAA, 
CSC 

 

 

CCL, CAA, 
CD 
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seus expoñentes máis habituais, así como os 
patróns discursivos básicos. 

B5.4. Recoñecer os significados máis comúns 
asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación 
oral ou escrita. 

B5.5. Recoñecer un repertorio limitado de 
léxico oral ou escrito 

de alta frecuencia relativo a situacións cotiás 
e temas habituais e concretos relacionados 
coas propias experiencias, necesidades e 

intereses. 

B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio 
limitado de léxico, tanto oral como escrito, 
de alta frecuencia relativo a situacións cotiás 
e temas habituais e concretos relacionados 
cos propios intereses, experiencias 

e necesidades. 

B5.10. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente en situacións reais ou 
simuladas en contextos menos dirixidos. 

 

B5.11. Comparar aspectos lingüísticos e 
culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na súa contorna 
máis próxima. 

CCL, CAA, 
CSC 
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competencia 

integrada a través de producións 
audiovisuais ou multimedia e de 
manifestacións artísticas. 

B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das 
linguas que hai na aula ou na súa contorna 
máis próxima. 

 

 

RELIXIÓN 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer que a relación con Deus fai á persoa máis humana 

Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia que o feito 
relixioso foi o motor de cambios para potenciar os dereitos humanos, a 
convivencia, o progreso e a paz.   

Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais 
e cívicas, Conciencia e expresións culturais. 

 Distinguir que a través de Xesús atopamos a Deus 

Busca nos discursos do evanxeo de Xoán frases que expresan a relación de 
Xesús co Pai e esfórzase por comprender o seu significado. 

Identifica e sintetiza os trazos qe Xesús desvela do Pai nos discursos do 
evanxeo de Xoán.  
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Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais 
e cívicas, Conciencia e expresións culturais. 

Avaliar circunstancias que manifestan a imposibilidade da natureza 
humana para alcanzar a plenitude. 

Identifica e xulga situacións nas que se recoñece a imposibilidade de ser feliz. 

Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais 
e cívicas, Conciencia e expresións culturais. 

Descubrir e apreciar a riqueza dos textos sapienciais na historia 

Investiga e contrasta a sabiduría popular con expresións da sabiduría de Israel 
emitindo un xuízo persoal.  

Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais 
e cívicas, Conciencia e expresións culturais. 

Interpretar o significado da Alianza de Deus co pobo. 

 

Define o término bíblico de Alianza. 

Explica e sintetiza os trazos característicos da Alianza de Deus co seu pobo. 

Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais 
e cívicas. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  1ª e 2ª avaliacións recollidos na programación xeral. 
3º trimestre: 
• Escritos  presentados polos alumnos. 
•  Observación sistemática de actividades  dixitais. 

1ª e 2ª avaliación: presencial. 
3º trimestre: non presencial. 
A avaliación do 1º e 2º trimestre  está recollida na programación xeral. 
Para a avaliación non presencial: 
Instrumentos:  
•  Traballos diversos realizados polo alumnado enviados a través de 

correo electrónico ou recollidos nas plataformas dixitais de SM 
Educamos e Aulaplaneta. 

•  Actividades interactivas tipo test. 
• Rexistro anecdótico persoal e producións a través de medios dixitais 

das actividades realizadas.   

Cualificación 
final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• 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 
  Non se contempla en ed. Primaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado con materia pendente. 
 

Criterios de cualificación: 
Non se contemplan. 
 

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

Actividades  

• As actividades do terceiro trimestre están elaboradas sobre os bloques 
de contidos traballados co alumnado durante os dous trimestres 
anteriores con presencia do alumno no centro educativo. 

• Considéranse actividades de repaso, reforzo, apoio e ampliación se fora 
o caso. 

• As actividades  propostas  serán: 
•  elaboradas polo profesor da materia . 
• Actividades das plataformas dixitais de Aulaplaneta e SM Educamos. 
• Seleccionadas de webs didácticas. 
• En ed. Física: 
• 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. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O particular contexto educativo terá por tanto unha metodoloxía activa, 
interactiva, baseada nas novas tecnoloxías da información e comunicación, 
na que tamén se fai necesaria a comunicación cos responsables dos 
educandos, que se establecerá por métodos tales como grupo de 
whatsapp, correo electrónico e mesmo a plataforma abalar móbil. 
Ed. Física: 
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). 
Relixión:  No grupo de 6º de Educación Primaria, subo as tarefas a web do 
colexio, ao igual que os titores, e eles me envían as tarefas ao correo 
electrónico para correxilas. 

Materiais e recursos 

• Cadernos de traballo do alumno. 
• Ordenadores persoais. 
• Tablets. 
• O alumnado de 6º de primaria dispón de ordenadores ou tablets nos 

seus domicilios e tamén conexión a internet. Están en condicións de 
realizar actividades de tipo interactivo. 

• Ed. Física:  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 
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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. 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Grupo de whatsapp cos responsables. 
• Correo electrónico. 
• Abalar móbil. 
• Páxina web do centro, na que se colgarán todos os aspectos 

educativos relacionados tanto co proceso de ensinanza-
aprendizaxe, como os documentos de adaptación das 
programacións didácticas. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpipicota/ 


