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1. Criterios de avaliación (mínimos imprescindibles) 

Área Criterios de avaliación 

Coñecemento de sí mesmo e 

autonomía persoal 

 Recoñece, describe, identifica e representa o corpo, e algunhas das súas partes e funcións. 

 Desenvólvese de xeito autónomo. 

 Busca solucións ante pequenas dificultades, progresando no control de impulsos e emocións. 

 Participa na vida da aula e coñece as normas básicas. 

 Intégrase en xogos motrices de grupo. 

 Esfórzase nas actividades motoras e presenta unha boa coordinación de movementos. 

Coñecemento do contorno 

 Recoñece as características dos obxectos e ordénaos seguindo diversos criterios (forma, cor, tamaño...). 

 Recoñece figuras xeométricas básicas. 

 Coñece a serie numérica e asocia grafía-cantidade. 

 Realiza cálculos sinxelos. 

 Emprega nocións espaciais e temporais básicas e realiza estimacións. 

 Ten curiosidade polo que o rodea e fai descubrimentos a partir da observación. 

Linguaxes: comunicación e 

representación 

 Comprende explicacións e ordes sinxelas. 

 Comunícase cos demais, construíndo frases correctas e rematadas. 

 Ten adquiridas habilidades básicas para a iniciación á lectoescritura. 

 Recoñece e escribe o seu nome. 

 Amosa imaxinación e creatividade. 

 Participa con interese en actividades expresivas musicais. 

 Explora as posibilidades sonoras de obxectos cotiás e de instrumentos musicais. 

Lingua estranxeira: inglés 

 Participa activamente nas actividades que combinan o uso da lingua e a resposta corporal implicada pola orde 

emitida. 

 Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e repetición de sons, palabras e enunciados 

significativos. 
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Relixión Católica  Recoñece o amor como o supremo valor cristián. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

- Análise das producións do alumnado. 

- Telemáticos: entrevistas coas familias (chamadas, videochamadas, 

chats...), docentes e outros profesionais. 

Instrumentos: 

- Tarefas diversas : fichas, xogos, propostas de traballo... 

- Participación.  

Cualificación final 

 

- Teremos en conta a consecución dos mínimos, citados no punto 

anterior.  

- Centrarémonos nos logros acadados desde o inicio do curso ata o 12 

de marzo. 

- Os ítems de avaliación son os mesmos nos tres trimestres, o que nos 

facilita a observación da evolución do alumnado ao longo do curso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

NON PROCEDE  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: NON PROCEDE 

 

 

 

Criterios de cualificación: NON PROCEDE 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: NON PROCEDE 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

- Actividades  de repaso e reforzo de contidos traballados na aula. 

- Actividades específicas de PT e AL para o alumnado que o precisa. 

- Baseadas no xogo, fundamentalmente. 

- Globais. 

- Sinxelas, para que non impliquen dificultades ás familias. 

- Buscan desenvolver autonomía e creatividade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Envío de tarefas semanal a través de medios telemáticos. 

- Envío de tarefas físicas ao alumnado que carece de medios 

telemáticos. 

- Contacto persoal coas familias unha vez a semana por medios 

telemáticos. 

Materiais e recursos 

- Materiais funxibles, virtuais e descargables.  

- Materiais reciclados, obxectos cotiás da casa... 

- Blogue de aula. 

- Aplicacións móbiles. 

- Correo electrónico. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Páxina web do centro. 

- ABALAR 

- A través das titoras de cada aula. 

Publicidade   Páxina web do centro. 


