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

B1.1. Participar en situacións de 
comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando as normas da comunicación: 
quenda de palabra, escoitar. 

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, 

sentimentos con certa claridade. 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais 
dos textos orais sinxelos. 

LCB1.5.1. Comprende de forma global a información 
xeral de textos orais de uso habitual,do ámbito escolar e 
social, identifica o tema e selecciona as ideas principais. 

 LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais sinxelos 
de diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa 
intención comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos). 

 LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á 
comprensión literal. 

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar con atención, recoller datos, 
preguntar e repreguntar. 

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para 
comunicarse e aprender: escoita, recollida de datos, 
pregunta e repregunta. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados á idade e utilizando a lectura como 
medio para ampliar o vocabulario e fixar a 
ortografía. 

LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as diversas 
tipoloxías textuais en textos do ámbito escolar e social. 

 LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, 
adecuados a súa idade e reflectindo a estrutura e 
destacando as ideas principais. 

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión 
de textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.1. Formula hipóteses sobre o contido do texto a 
partir do título e das ilustracións redundantes. 

 LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto. 
 LCB2.3.3. Activa coñecementos previos axudándose 

deles para comprender un texto. 
 LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a información 

contida nos gráficos e ilustracións coa información que 
aparece no texto. 

  
  
B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos 
de textos. 

LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura 
voluntaria de diferentes textos. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo 
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diferentes intencións comunicativas, aplicando 
as regras ortográficas e coidando a caligrafía, 
orde e presentación. 

do ámbito escolar e social: atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos) diarios, cartas, 
correos electrónicos, noticias, contos, folletos 
informativos, narracións, textos científicos, anuncios 
publicitarios, receitas, instrucións, normas…. 

 LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando 
elementos de cohesión básicos e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas básicas. 

B3.8. Escribir os textos establecidos no Plan de 
escritura. 

LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no plan de 
escritura axeitados á súa idade e nivel. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 
estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e 
significado das palabras e campos 
semánticos), así como as regras de ortografía 
para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais 
pola súa función na lingua: presentar ao nome, substituír 
ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados. 

 LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos simples e 
compostos nas formas persoais e non persoais do modo 
indicativo dos verbos ao producir textos orais e escritos.  

 LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 
B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, 
polisémicos ou frases feitas na expresión oral e escrita. 

 LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear 
palabras derivadas. 

 LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de 
palabras nun texto. 

 LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos entre 
oracións ao producir textos orais e escritos.  

 LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e 
predicado. 

 LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas 
producións escritas.  

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.4.1. Utiliza as diferentes clases de palabras para 
elaborar o discurso. 

 LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de 
concordancia de xénero e de número na expresión oral e 
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escrita. 
 LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as 

palabras dun texto.  
B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a 
lectura como fonte de lecer e información. 

LCB 5.1.1. Valora de forma global, as características 
fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e 
dramáticos. 

 B5.2. Integrar a lectura expresiva e a 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos e dramáticos na 
práctica escolar e recoñecer e interpretar 
algúns recursos básicos da linguaxe literaria e 
diferenza das principais convencións formais 
dos xéneros. 

LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e comentadas de 
textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios 
da tradición oral: poemas, cancións, contos, 
refráns e adiviñas. 

LCB 5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos básicos 
propios dos poemas 

 LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito guiado,  aumentativos, 
diminutivos e sinónimos en textos literarios. 

 B5.4. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios en prosa ou en verso, con 
sentido estético e creatividade: contos, 
poemas, adiviñas, cancións e fragmentos 
teatrais. 

LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios 
(contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a 
partir de pautas ou modelos dados. 

B5.5. Reproducir textos literarios breves e 
sinxelos e adaptados á idade. 

LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos textos orais 
adecuados á súa idade: contos, poemas, cancións. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

B1.2. Utilizar de xeito guiado documentos 
audiovisuais valorándoos como instrumento de 
aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a documentos, 
audiovisuais e dixitais para obter a información 
necesaria para realizar traballos ou completar 
información.  

B1.3. Comprender e producir textos orais 
propios do uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións 
sinxelas, exposicións, narracións...) presentando 
coherentemente a secuencia de ideas, feitos, vivencias 
e as súas opinións e preferencias, utilizando o 
dicionario se é preciso. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para 
obter información necesaria para a realización 
das súas tarefas. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma guiada, as tecnoloxías da 
información para obter información. 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en 
galego adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade e coa 
velocidade adecuada. 

B2.9. Amosar interese polos textos escritos 
como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación.  

LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación.  

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para 
obter, organizar e comunicar información. 

LGB3.3.1. Elabora por escrito textos moi sinxelos do 
ámbito académico (cuestionarios, resumos, informes 
sinxelos, descricións, explicacións...) para obter, 
organizar e comunicar información. 

B3.4. Elaborar textos sinxelos que combinen a 
linguaxe verbal e a non verbal. 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, 
anuncios, cómic. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos 
escritos en calquera soporte e valorar a lingua 
escrita como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as 
normas básicas de presentación establecidas: marxes, 
disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, 
interliñado… en calquera soporte.  

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

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos 
traballados e recoñece nestes enunciados, palabras e 
sílabas. 
LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, pasado 
e futuro) en formas verbais dadas. 
LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada 
palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas.  
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B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar 
textos procedentes da literatura popular 
galega, así como da literatura galega en xeral. 

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

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 
literatura actual, en diferentes soportes. 

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da 
literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas 
e literatura actual e en diferentes soportes. 
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2. Avaliación e cualificación 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de 

problemas:revisa as operacións utilizadas, as unidades 

dos resultados, comproba e interpreta as solucións no 

contexto da situación, busca outras formas de resolución 

etc. 

MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de problemas. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 
razoamentos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos e naturais). 

 MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o 

coñecemento á comprensión de datacións. 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da 
vida cotiá, números (naturais), utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o valor de posición de cada 
unha das súas cifras. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números 
segundo o seu valor. 

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números 
naturais interpretando o valor de posición de cada unha 
das súas cifras. 

B2.3. Operar cos números tendo en conta a 
xerarquía nas operacións, aplicando as súas 
propiedades, as estratexias persoais e os 
diferentes procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que se realizará 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación, calculadora), usando o máis 
adecuado. 
 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 
denominador na resolución de problemas 
contextualizados.   

MTB2.3.3. Realiza  operacións con números decimais na 
resolución de problemas contextualizados. 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación e división (de ata dúas cifras) 
con distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas e 
en situacións cotiás. 
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contextos de resolución de problemas e en 
situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo 
mental. 
MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun cálculo 
valorando a resposta. 

B2.5. Identificar, resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas 
e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen o dominio 
dos contidos traballados, empregando estratexias 
heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións. 

B3.1. Escoller os instrumentos de medida 
máis pertinentes en cada caso, estimando a 
medida de magnitudes de lonxitude, 
capacidade, masa e tempo facendo previsións 
razoables 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas de 
obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os 
instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha 
medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a 
estratexia utilizada.   

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias 
e unidades convencionais e non convencionais, elixindo 
a unidade máis axeitada para a expresión dunha 
medida.  

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade e masa en forma simple dando o resultado 
na unidade determinada de antemán. 
MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma 
magnitude. 

B3.3. Coñecer as unidades de§ medida do 

tempo e as súas relación, utilizándoas para 

resolver problemas da vida diaria 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando 
as medidas temporais e as súas relacións 

B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias entre 

as diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea. 

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias 
entre as diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para 
resolver problemas en situación reais coma figuradas  

B4.1. Coñecer as figuras planas; cadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e 
rombo. 

MTB4.1.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas 
tecnolóxicas para a construción e exploración de formas 
xeométricas.  

B4.2. Utilizar as propiedades das figuras 

planas para resolver problemas. 

MTB4.2.2. Identifica e diferencia os elementos básicos 

da circunferencia e círculo: centro, radio e diámetro. 

B4.3. Coñecer as características e aplicalas MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo o 
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para clasificar: poliedros, prismas, pirámides, 
corpos redondos: cono, cilindro e esfera e os 
seus elementos básicos. 

número de lados. 

B4.5. Identificar, resolver problemas da vida 

cotiá axeitados ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as matemáticas 

e valorando a utilidade dos coñecementos 

matemáticos axeitados e reflexionando sobre 

o proceso aplicado para a resolución de 

problemas. 

MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos que 
impliquen dominio dos contidos traballados, utilizando 
estratexias heurísticas de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisión. 

B5.1. Recoller e rexistrar unha información 
cuantificable, utilizando algúns recursos 
sinxelos de representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, diagramas lineais… 
comunicando a información. 

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en 
situacións familiares. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e 
os sentimentos que lle provoca a audición dunha 
peza musical.  
EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións 
artísticas propias de Galicia.  

B1.3. Analizar a organización de obras musicais 
sinxelas e describir os elementos que as 
compoñen.  

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 
instrumentos, e agrupacións instrumentais ou 
vocais.  
EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os 
compases traballados.  

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.  
EMB1.4.3. Procura información, organízaa e 
preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras 
culturas.  

B1.5. Utilizar recursos gráficos durante a 
audición dunha peza musical, así como rexistros 
e aplicacións informáticas para a análise e a 
produción musical.  

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que 
escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 
partitura sinxela.  
EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical 
sinxela e representa graficamente a súa estrutura.  
EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe 
musical convencional ou non, os trazos 
característicos da música escoitada  

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.  
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B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras 
e expresivas de diferentes materiais, 
instrumentos e dispositivos electrónicos.  

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 
similar a un existente.  

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.  
EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas 
coreografías que corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma sinxela binaria, 
ternaria e rondó.  

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.  
EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 
tradicionais galegas e doutras culturas.  



 

 

 
   
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 0 DE 90 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: EDUCACIÓN MUSICAL  

  

 

2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 
• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
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• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio 
corpo e os órganos máis importantes para o 
seu funcionamento. 

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende 

a súa importancia no funcionamento do organismo.  

CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a 
relación co medio e as formas de coidalos.  

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias 

para a saúde e o desenvolvemento persoal de 

determinados hábitos de alimentación, 

hixiene, exercicio físico e descanso.  

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de 

descanso e de alimentación sa e diferencia prácticas e 

mensaxes que son contraproducentes para a saúde.  

CNB2.2.3. Recoñece algún factores que producen as 
enfermidades máis habituais (carie, catarros, gripe, 
obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención.  

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa 
idade. 

CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función dos nutrientes 
principais 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas características 
principais e buscar información en fontes 
variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 

características básicas e clasifica animais vertebrados e 

invertebrados do seu contorno, con criterio científico.  

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas características 
principais e buscar información en fontes 
variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 

características básicas e clasifica animais vertebrados e 

invertebrados do seu contorno, con criterio científico. 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas características 
principais e buscar información en fontes 
variadas. 

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica plantas do seu 
contorno, con criterio científico.  
CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a clasificación 
científica de animais e plantas.  

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas características 

CNB3.1.4. Identifica hábitats de seres vivos e elabora un 
protocolo para respectar a biodiversidade.  
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principais e buscar información en fontes 
variadas. 
B3.2. Planificar, observar e comparar, 

empregando os instrumentos e o material 

necesarios e rexistrar de forma cooperativa, 

algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser 

vivo contrastando os rexistros propios e os dos 

compañeiros con información doutras fontes. 

Comunicar de xeito oral e escrito os 

resultados, empregando soportes textuais 

variados.  

CNB3.2.1. Coñece e explica as función de relación, 
rprodución e alimentación.  

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

cotiá, usos dos recursos naturais e 

consecuencias dun uso inadecuado facendo 

fincapé no aforro enerxético e no impacto 

medioambiental. 

CNB4.1.1. Identifica e coñece a intervención da enerxía 

nos cambios da vida cotiá.  

 

 CNB4.2.2.Identifica forzas coñecidas que fan que os 

obxectos se movan ou se deformen a través de 

experiencias ou pequenas investigacións. 

B4.3. Realizar experiencias con mesturas 

sinxelas de substancias relacionadas coa vida 

doméstica e do contorno e achegar 

conclusións sobre os resultados.  

CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes 

substancias de uso cotián con respecto á auga e 

presenta conclusións en diferentes soportes.  

CNB4.3.2. Identifica e prepara algunhas mesturas de uso 

doméstico. 

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida CNB4.1.1. Identifica e coñece a intervención da enerxía 
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cotiá, usos dos recursos naturais e 
consecuencias dun uso inadecuado facendo 
fincapé no aforro enerxético e no impacto 
medioambiental. 

nos cambios da vida cotiá.  

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención 

dun produto como resultado dun problema 

formulado, elaborar con autonomía 

documentación sobre o proceso e presentala 

en diferentes soportes.  

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información 
importante, obtén conclusións e comunica o resultado 
de forma oral e escrita de maneira ordenada, clara e 
limpa, en diferentes soportes 
CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación, 
planificación e execución de accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de decisións. 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou 
problemas que ocorren no seu contorno por 
medio da observación, e obter unha 
información. 

CNB1. 2.1. Establece conxecturas de sucesos ou 
problemas do seu contorno mediante a observación 
obtén unha información. 
CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que 
corresponde a cada un dos bloques de contidos.  
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webe 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio 
corpo e os órganos máis importantes para o seu 
funcionamento. 

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e 

entende a súa importancia no funcionamento do 

organismo.  

CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a 
relación co medio e as formas de coidalos.  

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para 

a saúde e o desenvolvemento persoal de 

determinados hábitos de alimentación, hixiene, 

exercicio físico e descanso.  

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de 

descanso e de alimentación sa e diferencia prácticas e 

mensaxes que son contraproducentes para a saúde.  

CNB2.2.3. Recoñece algún factores que producen as 
enfermidades máis habituais (carie, catarros, gripe, 
obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención.  

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa 
idade. 

CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función dos nutrientes 
principais 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas características 
principais e buscar información en fontes 
variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 

características básicas e clasifica animais vertebrados e 

invertebrados do seu contorno, con criterio científico.  

 
B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas características 
principais e buscar información en fontes 
variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 

características básicas e clasifica animais vertebrados e 

invertebrados do seu contorno, con criterio científico. 

 
B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas características 
principais e buscar información en fontes 
variadas. 

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica plantas do seu 
contorno, con criterio científico.  
CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a clasificación 
científica de animais e plantas.  
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B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas características 
principais e buscar información en fontes 
variadas. 

CNB3.1.4. Identifica hábitats de seres vivos e elabora 
un protocolo para respectar a biodiversidade.  

B3.2. Planificar, observar e comparar, 

empregando os instrumentos e o material 

necesarios e rexistrar de forma cooperativa, 

algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser 

vivo contrastando os rexistros propios e os dos 

compañeiros con información doutras fontes. 

Comunicar de xeito oral e escrito os resultados, 

empregando soportes textuais variados.  

CNB3.2.1. Coñece e explica as función de relación, 
reprodución e alimentación.  

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

cotiá, usos dos recursos naturais e 

consecuencias dun uso inadecuado facendo 

fincapé no aforro enerxético e no impacto 

medioambiental. 

CNB4.1.1. Identifica e coñece a intervención da enerxía 

nos cambios da vida cotiá.  

 

 CNB4.2.2.Identifica forzas coñecidas que fan que os 

obxectos se movan ou se deformen a través de 

experiencias ou pequenas investigacións.  

B4.3. Realizar experiencias con mesturas 

sinxelas de substancias relacionadas coa vida 

doméstica e do contorno e achegar conclusións 

sobre os resultados.  

CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes 

substancias de uso cotián con respecto á auga e 

presenta conclusións en diferentes soportes.  

CNB4.3.2. Identifica e prepara algunhas mesturas de 
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uso doméstico. 

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida 
cotiá, usos dos recursos naturais e 
consecuencias dun uso inadecuado facendo 
fincapé no aforro enerxético e no impacto 
medioambiental. 

CNB4.1.1. Identifica e coñece a intervención da enerxía 

nos cambios da vida cotiá.  

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 

produto como resultado dun problema 

formulado, elaborar con autonomía 

documentación sobre o proceso e presentala en 

diferentes soportes.  

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información 
importante, obtén conclusións e comunica o resultado 
de forma oral e escrita de maneira ordenada, clara e 
limpa, en diferentes soportes 
CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación, 
planificación e execución de accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de decisións. 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou 
problemas que ocorren no seu contorno por 
medio da observación, e obter unha 
información. 

CNB1. 2.1. Establece conxecturas de sucesos ou 
problemas do seu contorno mediante a observación 
obtén unha información. 
CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que 
corresponde a cada un dos bloques de contidos.  
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2. Avaliación e cualificación 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

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

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 
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4.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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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. 
 

1. Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e competencias 
imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as 

1ª avaliación 
Unidade 1: A terra, un lugar para vivir (litosfera e representacións da terra) 

1.1.Coñecer a formación da 
litosfera e a dinámica de placas 
tectónicas e analizar as súas 
influencias e consecuencias no 
medio que o rodea. 

1.1..1 Coñece e define a formación da 
litosfera e a dinámica de placas tectónicas e 
as algunhas das súas consecuencias. 

§ CMCCT 
§ CAA  
§ CCL 

1.2.Explicar e comparar as distintas 
formas de representar a superficie 
terrestre identificando os polos, o 
eixe e os hemisferios e analizar cal 
delas reflicte mellor a realidade á 
que representa. 
 

1.2.1.Explica as distintas formas de 
representación da Terra, planos, mapas, 
planisferios e globos terráqueos 
identificando polos, eixe e hemisferios. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

§ CAA 

1.3. Identificar e manexar os 
conceptos de paralelos, meridianos 
e coordenadas xeográficas para 
localizar determinados puntos da 
Terra. 
 

1.3.1. Localiza diferentes puntos da Terra 
empregando os paralelos e meridianos e as 
coordenadas xeográficas. 

▪ CMCCT 

§ CAA 

1.4. Identificar os diferentes tipos 
de mapas: políticos, físicos e 
temáticos. 

1.4.1.Identifica e clasifica distintos tipos de 
mapas. 

§ CMCCT 
§ CAA 

 
Unidade 2: O Tempo (atmosfera, tempo atmosférico) 

 
 
2.1.Explicar que é o tempo 
atmosférico, coñecer os 
instrumentos de medida e o seu 
uso. Interpretar mapas do tempo. 

2.1.0. Identifica as diferentes capas da terra 
(repaso curso pasado) 

2.1.1.Sabe diferenciar entre tempo 
atmosférico e clima. Nomea os seus 
elementos climáticos. 

§ CMCCT 
§ CCL 
§ CAA 

2.1.2.Define tempo atmosférico, identifica 
os distintos instrumentos de medida que se 
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utilizan para a recollida de datos 
atmosféricos e interpreta datos e predicións 
do tempo atmosférico. 
 
2.1.3.Describe unha estación meteorolóxica, 
e explica a  función de cada unha das súas 
partes.  

§ CMCCT 
§ CAA 
§ CD 

2.1.4.Interpreta sinxelos mapas 
meteorolóxicos distinguindo os seus 
elementos principais e os simbolos 
empregados. 
 

§ CAA 
 

2ª avaliación 
2.2. Realizar interpretacións de 
gráficos: climogramas 

2.2.1. Interpreta gráficos sinxelos de 
temperaturas e precipitacións. 
(climogramas) 

§ CSC 
§ CCL 

Unidade 3: A Auga (hidrosfera e vertentes) 
 
 
3.1.Explicar a hidrosfera, identificar 
e nomear masas e cursos de auga, 
diferenciando augas superficiais e 
augas subterráneas, cuncas e 
vertentes hidrográficas e analizar as 
partes dun río do medio próximo. 
 

3.1.1.Define hidrosfera, e identifica e nomea 
as grandes masas e cursos de auga, 
explicando como se forman as augas 
subterráneas, como afloran e como se 
accede a elas. 

§ CMCCT 
§ CCL 
§ CSC 

3.1.2.Diferenza cuncas e vertentes 
hidrográficas. 

§ CMCCT 
§ CCL 

3.1.3.Identifica e nomea os tramos dun río e 
as características de cada un deles.  

§ CMCCT 
§ CCL 
§ CAA 

Unidade 4: Rochas e minerais (xeosfera) 
 
4.1. Adquirir o concepto de 
xeosfera, coñecer algúns tipos de 
rochas e a súa composición 
identificando distintos minerais e 
algunha das súas propiedades e 
usos. Facer especial fincapé nos 

4.1.1.Observa, identifica e explica a 
composición das rochas nomeando os tres 
tipos: metamórficas, volcánicas, 
sedimentarias.  

§ CMCCT 
CCL 

4.1.2.Identifica e explica as diferenzas entre 
rochas e minerais. 

§ CMCCT 
§ CCL 
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que son propios de Galicia 4.1.3 Clasifica algúns minerais segundo as 
súas propiedades 

dureza( escala de Mohs), brillo,… ou 
observándoa nunha ilustración ou no 
laboratorio. 

 

4.1.4 Describe os seus usos e utilidades das 
rochas e minerais aprendidos. 

 

Comúns á 1ª e 2ª avaliación 

▪ Empregar estratexias de 
traballo cooperativo, adoitar un   
comportamento de respecto e 
tolerancia ante as diferentes 
ideas e achegas alleas nos 
diálogos e debates. 

▪ Participa en actividades individuais e de 
grupo e, emprega estratexias de traballo 
cooperativo adoitando un 
comportamento responsable, 
construtivo e solidario.  

 
▪ CSC 
▪ CAA 
§ CMCCT 

▪ Manifestar autonomía na 
realización das tarefas 
individuais. Coidar a 
presentación das súas 
actividades. 

▪ Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas coidando 
a súa presentación, ten iniciativa na 
toma de decisións e asume 
responsabilidades. 
 

▪ CSIEE 
▪ CAA 
§ CMCCT 

▪ Realiza as tarefas encomendadas e 
presenta os traballos de maneira 
ordenada, clara e limpa. 
 

▪ Ser responsable co seu 
material.  
 

▪ Trae o material que precisa para realizar 
as tarefas da área: caderno, libro texto e 
axenda escolar. 

§ CAA 

▪ Coñecer e utilizar as palabras 
claves e conceptos necesarios 
para ser capaz de ler, escribir e 
falar sobre Ciencias sociais 

▪ Emprega de maneira axeitada o 
vocabulario adquirido para ser capaz de 
ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais. 

 

§ CCL 
§ CAA 
§ CMCCT 
§ CSC 

3ª avaliación (para avaliar subida nota e para ampliación contidos) 
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Unidade 5: Relevo de Galicia 
 
5.1.Describir as características do 
relevo de Galicia e a súa rede 
hidrográfica, localizándoos nun 
mapa. 

5.1.1. Repaso relevo e os seus elementos 
(interior e de costa). Do curso pasado. 

§ CSC 
§ CAA 

5.1.2. Localiza  nun mapa as principais 
unidades de relevo en Galicia, as súas 
vertentes hidrográficas e os seus límites 
xeográficos (mares e océanos). 

5.1.3 Sitúa nun mapa de Galicia : ríos 
principais, serras, mazcizos, picos, cabos, 
rías e illas de Galicia. 

§ CSC 
§ CAA 

Unidade 6: Organizámonos para convivir 
6.1.Analizar a importancia que 
teñen os dereitos, deberes e 
liberdades recollidos na 
Constitución para o exercicio dunha 
cidadanía activa e unha convivencia 
pacífica. 

6.1.1. Identifica e valora os principios 
democráticos máis importantes establecidos 
na Constitución para o exercicio da 
cidadanía activa e convivencia pacífica. 

§ CSC 
§ CCL 

6.1.2. Define a Constitución, coñece o anode 
creacción e os símbolos principais do estado 
Español (himno, bandeira e escudo) 

6.2.Identificar as principais 
institucións políticas de Galicia e do 
Estado español que se derivan da 
Constitución, así como as súas 
funcións. 

6.2.1.Identifica as principais institucións de 
Galicia e do Estado español e describe as 
súas funcións. 

§ CSC 
§ CCL 

 
6.3.Coñecer a organización 
territorial do Estado español. 

6 3.1 Explica a organización territorial de 
España: localidade, municipio, provincia e 
CCAA. 

§ CCL 
§ CSC 

6.3.2. Identifica e localiza en mapas políticos 
as distintas comunidades autónomas que 
forman España. 

6.4.Valorar a diversidade cultural, 
social, política e lingüística do 
Estado español respectando as 
diferenzas. 

6.4.1.Recoñece, partindo da realidade do 
estado español, a diversidade cultural, 
social, política e lingüística nun mesmo 
territorio como fonte de enriquecemento 
cultural. 

§ CSC 
§ CCL 

Unidade 7: Unha sociedade de contrastes e educación viaria 
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7.1.Comprender os principais 
conceptos demográficos e 
interpretar gráficos. 

7.1.1.Define demografía e comprende os 
principais conceptos demográficos. 

§ CCL 
§ CSC 

7.1.2 Interpreta os datos dun gráfico 
demográfico. (pirámide de poboación) 

§ CMCCT 
§ CAA 

 
7.2. Coñecer e respectar as normas 
de circulación e fomentar a 
seguridade viaria en todos os seus 
aspectos. 

7.2.1.Explica normas básicas de circulación e 
as consecuencias derivadas do 
descoñecemento ou incumprimento destas. 

§ CSC 
§ CCL 

7.2.2.Coñece o significado dalgunhas sinais 
de tráfico, recoñece a importancia de 
respectalas e as utiliza tanto como peón ou 
peoa e como persoa usuaria de medios de 
transporte (abrocharse o cinto, non 
molestar a persoa conductora...) 

§ CSC 
§ CCL 
 
 
 

 
Nomenclatura competencias: 
• CCL: Competencia en comunicación lingüística 
• CSC: Competencias sociais e cívicas 
• CAA: Competencia para aprender a aprender 
• CD: Competencia dixital 
• CCEC: Conciencia e expresión culturais 
• CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
• CSIEE: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

 
Lenda das cores: 

A cor laranxa dos estándares corresponde os que están na Doc. Sacando deles os 
imprencindibles. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación). 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación) 
 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

B1.1. Aproximarse á lectura, análise e 
interpretación da arte e as imaxes fixas e en 
movemento nos seus contextos culturais e 
históricos, comprendendo, de maneira crítica, o 
significado e función social, sendo capaz de 
elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos 
adquiridos. 

EPB1.1.1. Analiza, de maneira sinxela e utilizando a 
terminoloxía axeitada, imaxes fixas  atendendo ao 
tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, 
planos, cores, luz, función, ... ). 

 EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa información 
considerando os conceptos de tamaño, equilibrio, 
proporción e cor, e engadindo textos utilizando a 
tipografía máis axeitada á súa función. 

B1.2. Recoñecer e identificar as formas naturais e 
artificiais, as texturas, os códigos e as técnicas 
básicas das obras plásticas, e expresar as súas 
diferenzas. 

EPB1.2.1. Representa formas naturais e artificiais 
presentes no contexto, utilizando instrumentos, 
técnicas e materiais adecuados na súa obra persoal.  

 EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, atendendo 
a distintos criterios (similitude, diferenza, tacto, dureza 
etc.) 

 EPB1.2.3. Identifica a influencia dos fondos de cor.  
 EPB1.2.5. Identifica as formas de representar a figura 

humana nas obras. 
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.  

 EPB2.1.2. Consegue dar sensación de profundidade e 
volume ás súas creacións.  

 EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade 
con sentido estético, de forma cada vez máis 
autónoma. 

 EPB2.1.5. Experimenta con materiais e texturas para 
creacións orixinais, integrándoos de diferentes 
maneiras.  

 EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. 
para os debuxos usando liñas grosas, finas, sombras, 
manchas etc.  
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 EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, 
témperas etc.) con finalidade estética.  

 EPB2.1.9. Identifica as formas en que está 
representada a figura humana nas obras plásticas.  

 EPB2.1.10. Representa imaxes usando diferentes 
características da cor. 

 EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e texturas 
(arxila, tecidos, papel etc.) para as súas creacións 
plásticas.  

 EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con precisión, con 
distintos materiais e texturas, creando formas 
tridimensionais. 

B2.2. Realizar composicións plásticas con figuras 
xeométricas, manexando ferramentas básicas de 
precisión e utilizando escalas e proporcións. 

EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como un elemento que 
estrutura o espazo gráfico. 

 EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con figuras 
xeométricas, apreciando o valor expresivo da cor. 

 EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través dun eixe 
de simetría. 

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

EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte dixital para as 
organizar e as transformar nunha produción propia 
(novela, historieta, cartel, mural, esquematización 
dunha lección da clase etc.).  

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

B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, 
os instrumentos e os espazos,  

EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa 
de forma responsable e axeitada os materiais, os 
instrumentos e os espazos.  

 EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, 
respectando as normas e as indicacións establecidas, e 
crea hábitos de traballo. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 
Materiais e recursos • Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
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• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Reconocer la iniciativa  de Jesús  
por los más  necesitados  y los 
enfermos.  
 

Busca , subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús 
por los más necesitados y los enfermos en los textos 
evangélicos . 

Conocer las características del 
perdón de Dios. 

 Descubre y enumera las características del perdón  de Dios 
en algunos textos y relatos bíblicos. 

 Aprender y recordar historias 
bíblicas en las que Dios  promete 
al Mesías.  
 

Reconstruye y memoriza  historias bíblicas en las que Dios  
promete al Mesías.  

Diferenciar signos y elementos 
de  la celebración eucarística .  

Vincula símbolos, signos, significados y elementos de  la 
celebración eucarística 

Conocer y analizar el simbolismo 
de la comida y la celebración en 
relatos bíblicos.  

1.Reconoce la relación entre la Última Cena y la Resurrección 
de Cristo, la Eucaristía o  la Pascua. 
2.Explica palabras y gestos de Jesús que invitan a compartir  y 
celebrar. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 
• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
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• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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2. Avaliación e cualificación. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

B2.1. Coñecer a formación da litosfera e a 
dinámica de placas tectónicas e analizar as 
súas influencias e consecuencias no medio que 
o rodea. 

CSB2.1.1.  Coñece e define a formación da litosfera e a 

dinámica de placas tectónicas e as súas consecuencias. 

B2.4. Diferenciar correctamente entre planos, 

mapas, planisferios, mapas físicos e políticos, 

analizar e describir as características máis 

relevantes de cada un e interpretar a súa 

escala e signos convencionais básicos de cara 

a orientarse nun espazo determinado e á 

elaboración dun itinerario empregando as TIC. 

CSB2.4.1.Identifica e clasifica distintos tipos de mapas, 

define que é a escala nun mapa, o seu uso e emprega e 

interpreta os signos convencionais básicos que poden 

aparecer nel..   

B2.5.Explicar que é o tempo atmosférico, 
coñecer os instrumentos de medida, o seu 
uso, realizar medicións e interpretacións de 
gráficos a través dos datos recollidos nunha 
estación meteorolóxica de cara a facer unha 
predición do tempo atmosférico para un 
período de tempo determinado e a 
comunicación deste empregando mapas do 
tempo. 

CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, identifica os 
distintos instrumentos de medida que se utilizan para a 
recollida de datos atmosféricos clasificándoos segundo a 
función e información que proporcionan e fai medicións, 
interpretacións de datos e predicións do tempo 
atmosférico. 
CSB2.5.3. Interpreta e elabora sinxelos mapas 
meteorolóxicos distinguindo os seus elementos 
principais 

B2.6. Explicar a hidrosfera, identificar e 
nomear masas e cursos de auga, diferenciando 
augas superficiais e augas subterráneas, 
cuncas e vertentes hidrográficas e analizar as 
partes as partes dun río do medio próximo. 

CSB2.6.1. Define hidrosfera, e identifica e nomea as 
grandes masas e cursos de auga, explicando como se 
forman as augas subterráneas, como afloran e como se 
accede a elas. 

B2.7. Adquirir o concepto de litosfera, coñecer 
algúns tipos de rochas e a súa composición 
identificando distintos minerais e algunha das 

CSB2.7.1. Observa, identifica e explica a composición das 

rochas nomeando algúns dos seus tipos 
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súas propiedades e usos. Facer especial 
fincapé nos que son propios de Galicia 

CSB2.7.2. Identifica e explica as diferenzas entre rochas 

e minerais, describe os seus usos e utilidades 

clasificando algúns minerais segundo as súas 

propiedades 

B2.8. Describir as características do relevo de 
Galicia e a súa rede hidrográfica, localizándoos 
nun mapa 

CSB2.8.1. Localiza nun mapa as principais unidades de 
relevo en Galicia e as súas vertentes hidrográficas 
CSB2. 8.2. Sitúa nun mapa os mares, océanos e os 
grandes ríos de Galicia. 

B3.6. Coñecer e respectar as normas de 

circulación e fomentar a seguridade viaria en 

todos os seus aspectos. 

CSB36.1. Explica normas básicas de circulación e as 
consecuencias derivadas do descoñecemento ou 
incumprimento destas 
CSB36.2. Coñece o significado dalgunhas sinais de 
tráfico, recoñece a importancia de respectalas e as 
utiliza tanto como peón ou peoa e como persoa usuaria 
de medios de transporte (abrocharse o cinto, non 
molestar a persoa condutora 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
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Criterios de cualificación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación) 
 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

Realizar conscientemente movementos 
segmentarios coas diferentes partes corporais. 

Recoñece e realiza distintas posturas e movementos 
segmentarios utilizando as posibilidades de 
movemento da cintura escapular. 

Manter o equilibrio en situacións de modificación 
da base de sustentación, dos puntos de apoio e 
do centro de gravidade en diferentes planos e 
alturas. 

Mantén o equilibrio estático en diferentes planos, 
variando a base de sustentación e o número de apoios, 
de forma individual e cun compañeiro. 

Mellorar a coordinación óculo-manual e óculo-
pédica. 

Realiza pases e recepcións con diferentes partes do 
corpo en situacións estáticas e dinámicas sinxelas cun 
compañeiro. 

Cumprir as normas de vestimenta e hixiene 
corporal e do coidado de materiais e espazos de 
práctica. 

Utiliza a vestimenta apropiada na clase de Educación 
Física e mantén hábitos de hixiene persoal. 

Regular a intensidade do esforzo en diferentes 
actividades en relación coas súas posibilidades. 

Recoñece e adapta a súa respiración a actividades de 
distinta intensidade. 

Utilizar as nocións topolóxicas respecto de 
obxectos e compañeiros en distintas situacións. 

 Indica de forma eficiente aos seus compañeiros 
orientacións, situacións de obxectos e localización 
espaciais, utilizando os termos dereita, esquerda, 
adiante ou atrás. 

Realizar diferentes agrupacións, manter as 
distancias e realizar as traxectorias de forma 
harmónica nas actividades rítmicas e de baile. 

Realiza as traxectorias de forma adecuada na práctica 
de bailes e actividades rítmicas, respectando 
distancias, agrupacións e relacións. 

Participar de forma activa en xogos sinxelos 
regulamentarios que impliquen decisións espazo-
temporais. 

Participa en xogos sinxelos de iniciación deportiva, 
adaptando os seus movementos ás esixencias espazo-
temporais. 

Adecuar as formas de desprazarse ás actividades 
e habilidades atléticas. 

Desprázase de diferentes formas de xeito eficaz, 
adecuando o movemento ás características e 
esixencias da actividade (unha carreira de velocidade, 
unha de substitucións e unha de pequenos obstáculos). 

Utilizar as habilidades para resolver retos e 
situacións motoras de carácter individual ou en 
colaboración con outros, combinando e 
adaptando as mesmas aos requirimentos das 
actividades, a diversidade de estímulos e as 
características da contorna. 

Realiza con eficacia motriz un circuíto proposto polo 
profesor utilizando as formas das habilidades atléticas 
desenvolvidas na unidade, combinándoas e 
adaptándoas aos retos que suscita o mesmo. 
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Coñece e respecta as normas e aos compañeiros 
nos xogos propostos. 

Coñece e respecta as normas propias e sociais do xogo 
e lévaas a cabo. 
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2. Avaliación e cualificación 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
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• Plataforma Cisco Webex. 
 
 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 3 DE 90 CENTRO: CPR PLURILINGÚE MARISTAS – EL PILAR- 

CURSO: 4º  EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE MARISTAS - EL PILAR - 

CURSO: 4º  EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: INGLÉS 

DATA: 14 DE MAIO DE 2020 

 



 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 4 DE 90 CENTRO: CPR PLURILINGÚE MARISTAS – EL PILAR- 

CURSO: 4º  EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA  

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

▪ 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 

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

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 e expresados con claridade e que conten con 
apoio visual. 

▪ 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 de 
forma oral. 

▪ B3.2. Coñecer as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, e as ideas principais en textos escritos 
sinxelos 

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 que o acompañan, e 
compróbaas 

▪ 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 predicibles. 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas 
da súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral. 

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

▪ B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a produción de textos 
escritos. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con 
coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de situacións de relación 
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interpersoal (invitacións, notas e avisos). 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas para escribir con razoable 
corrección frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, cunha ortografía 
aceptable. 

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre 
temas traballados en 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 
PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e 
limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc. 

▪ 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. 

▪ B5.10. Mostrar un control sobre un conxunto 
de estruturas gramaticais sinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro dun 
repertorio memorizado. 
▪ 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. 

▪ B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de 
progresiva dificultade (p. e. enlazar frases 
sinxelas con conectores básicos como and, or, 
then). 

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

▪ B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de 
léxico de alta frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais e concretos 
relacionados coas súas experiencias, 
intereses e próximos á súa idade. 

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 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 
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Alumnado de materia 
pendente 

No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 
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Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


