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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 
 

1.1.- Matemáticas 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

MT-B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados. 3º-MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 

 3º- MTB2.1.2. Aproxima números á decena, centena e millar. 

MT-B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

3º- MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea números naturais, 
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

MT-B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 

3º MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para 
realizar cálculo mental.- 

 3º- MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na 
resolución de problemas contextualizados. 

 3º-MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa operación de división dunha cifra 
na resolución de problemas contextualizados. 

MT- B2.4. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu 
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a 
utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

3º- MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento. 

MT- B3.1. Seleccionar e utilizar instrumentos e unidades de medida 
usuais, facendo previamente estimacións e expresando con precisión 
medidas de lonxitude, peso/masa, capacidade e tempo, en contextos 
reais. 

3º- MTB3.1.1. Identifica as unidades do sistema métrico decimal. Lonxitude, 
capacidade, masa ou peso. 

 3º- MTB3.1.2. Mide con diferentes instrumentos elixindo a unidade máis 
axeitada para a expresión dunha medida. 



 

 
 

 

1.2.- Lingua Castelá 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

LC-B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e 
valorar a lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a 
ortografía correcta e como gozo persoal. 

3º-LCB2.2.1 - Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas 
principais, textos de diversa tipoloxía textual. 

LC-B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

3º- LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos 
propios da vida cotiá, do ámbito escolar e social, utilizando elementos de 
cohesión básicos: noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos 
científicos, anuncios publicitarios, receitas, instrucións, normas…. 

 3º- LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do 
nivel. 

 3º- LCB3.1.3. Reproduce textos ditados sinxelos. 

 3º- LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando 
riscos, inclinación de liñas etc. 

LC-B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos de carácter 
informativo sobre diferentes temas do área. 

3º- LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra 
con imaxes, en diferentes soportes (papel e dixital), de carácter redundante co 
contido: carteis publicitarios, anuncios e cómics. 

LC- 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. 

3º- LCB4.1.1. Recoñece e identifica as categorías gramaticais básicas: presentar 
ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar 
acción. 

LC- B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e 
escrita a través do coñecemento da lingua. 

3º- LCB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de xénero e número, na 
expresión oral e escrita. 

 3º- LCB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 

LC- B5.4. Reproducir a partir de modelos dados textos literarios moi 
sinxelos, en prosa ou en verso, con sentido estético e creatividade: 
contos e poemas. 

3º- LCB5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios moi sinxelos (contos, 
poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 



 

 

1.3.- Lingua Galega 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

LG-B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita 
en textos sinxelos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis). 

3º-LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, 
descritivo, expositivo). 

 3º-LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto 
sinxelo. 

LG- B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego, 
adaptados á súa idade e aos seus intereses. 

3º- LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade. 

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

3º- LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos (noticias) e publicitarios (anuncios e 
carteis) de xeito creativo. 

 3º- LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos) 
seguindo un guión establecido. 

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

3º- LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… 

LG- B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio 
á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento na mellora do uso da lingua. 

3º- LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos e adxectivos. 

 3º- LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de 
cambialo. 

LG- B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, 
apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

3º- LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas 
producións escritas, con especial atención ás maiúsculas. 

LG- B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha 
sintaxe elemental nas producións orais e escritas. 

3º- LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación. 

LG- B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos sinxelos, 
procedentes da literatura galega en xeral, e da literatura galega popular 
en particular. 

3º- LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos sinxelos procedentes da 
literatura popular oral galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos) 
e da literatura galega en xeral. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.4.- Ciencias Naturais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CN-B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como 
resultado dun problema formulado, elaborando con certa autonomía 
documentación sobre o proceso. 

3º-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. 

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

3º-CNB1.2.1 - Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno 
mediante a observación obtén unha información. 

CN-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. 

3º-CNB3.1.1 - Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica 
animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio científico. 

CN-B3.2. Observar e rexistrar de forma cooperativa, algún proceso 
asociado ao ciclo vital dun ser vivo, no seu medio ou na aula. Comunicar 
de xeito oral e escrito os resultados, empregando soportes textuais 
variados. 

3º-CNB3.2.1 - Coñece as funcións de relación, reprodución e alimentación dun 
ser vivo e as explica empregando diferentes soportes. 

CN-B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para 
recoñecer os cambios de estado da auga e os efectos de forzas coñecidas 
no movemento dos corpos. 

3º-CNB4.2.1 - Explica os cambios de estado da auga en fenómenos naturais e 
situacións da vida cotián 

CN-B4.3. Realizar mesturas sinxelas con sustancias relacionadas coa vida 
doméstica e do contorno, achegando conclusións sobre os resultados. 

3º-CNB4.3.1 - Compara densidades de diferentes sustancias que emprega 
diariamente con respecto á auga 

 3º-CNB4.3.2 - Realiza algunhas mesturas de uso doméstico e presenta 
conclusións dos resultados. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5.- Ciencias Sociais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CS-B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, 
selección e organización de información sobre a área (empregando as TIC 
e outras fontes), a realización dun produto, a documentación do proceso 
(a través do uso do cartafol) e a comunicación do resultados, valorando o 
esforzo e amosando actitudes de cooperación, participación e respecto. 

3º-CSB1.1.1 - Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e 
indirectas), selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións 
sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 

CS-B2.3.Identificar as capas da Terra segundo a súa estrutura sexa interna 
ou externa. Explicar que é un volcán, que acontece no momento da 
erupción e algunhas medidas de actuación básicas para a prevención de 
danos. 

3º-CSB2.3.2. Explica que é un volcán e que acontece cando entra en erupción e 
nomea algunha medida para previr danos.  

CS- B2.13. Explicar que é unha paisaxe, os seus elementos básicos e 
recoñecer os distintos tipos de paisaxes de Galicia. 

3º- CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece as 
diferentes tipos de paisaxe básicas na comunidade autónoma. 

CS- B2.14. Localizar nun mapa os principais elementos da paisaxe: 
unidades de relevo e ríos máis importantes da comunidade autónoma e 
coñecer algunha característica relevante de cada un deles. 

3º- CSB2.14.1. Localiza nun mapa os principais elementos da paisaxe: unidades 
de relevo e ríos máis importantes da comunidade autónoma. 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.6.- Lingua Estranxeira. Inglés 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B5.11. Preguntar e responder pola presenza de determinadas persoas. PLEB5.8. Fai uso da pregunta “Is there?”, e responde, para preguntar se nunha 
imaxe se atopa presente unha persoa. 

B4.1. Expresar a posición relativa duns animais respecto de outros. PLEB4.3. Usa o verbo “To Be” en combinación con adverbios de lugar para 
indicar a posición dun animal respecto de outro. 

B5.13. Coñecer volabulario sobre personaxes. PLEB5.10. É capaz de nomear e de relacionar imaxes de personaxes coa súa 
forma escrita. 

B5.13. Coñecer volabulario sobre adxectivos. PLEB5.10. É capaz de relacionar imaxes de adxectivos coa súa forma escrita 
correcta. 

B5.12. Coñecer vocabulario dos animais do zoo. PLEB5.10. Expresa e relaciona imaxes de animais coa súa forma escrita. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.- Educación Artística. Plástica 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

EP-B1.4. Identificar e valorar recoñecidos/as autores/as e as súas obras 
máis significativas, facendo fincapé na cultura propia. 

3º- EPB1.4.2. Procura información sobre artistas plásticos/as da cultura propia e 
de outras, e sobre a súa obra. 

 3º- EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras máis representativas. 

EP- B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para 
alcanzar un produto artístico final. 

3º- EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, 
acuarelas etc.) para a composición de obras. 

 3º- EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando 
diversas técnicas e actividades manipulativas. 

 3º- EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como referencia para copiar e representar 
modelos, de maneira proporcionada. 

EP- B2.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para 
buscar material para as creacións propias ou colectivas. 

3º- EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 
buscar material para as súas creacións artísticas. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.- Educación Artística. Música 

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 e doutras culturas. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle 
provoca a audición dunha peza musical. CCEC CCL 

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

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais 
ou vocais. CCEC CAA 

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. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos con e sen acompañamento. CCEC CSC 

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

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

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. CCEC CSC 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.9.- Educación Física 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Buscar e presentar información e compartila, utilizando fontes de 
información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información 
e a comunicación como recurso de apoio á área.  
 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle 
solicita.  
 

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

EFB2.2.5. Reacciona ante combinacións de estímulos visuais, auditivos e 
táctiles, dando respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo.  
 

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

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos intentando 
non perder o equilibrio nin a continuidade, e intentando axustar a súa 
realización aos parámetros espazo-temporais. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e 
os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha 
actitude responsable cara a un mesmo ou mesma. 

EFB5.1.2. Busca, de maneira guiada, información para comprender a 
importancia duns hábitos de alimentación correctos para a saúde.  
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.10.- Relixión 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

-Tomar conciencia de que as accións persoais acercan ou separan de 
Deus. 

- Distingue e enumera accións persoais que lle fan feliz ou infeliz. 

- Comparar as diferentes repostas dos amigos de Xesús a súa chamada. - identifica e comenta as respostas das persoas a  quen  chama Xesús. 

-Aprender e describir a misión de Moisés no relato bíblico. - Coñece e ordena cronolóxicamente os principias feitos da historia de Moisés. 

- Recoñecer as peticións que se atopan no  Padrenuestro. -Explica o significado da orixe do Padrenuestro. 

-Comprender el significado dalgunhas parábolas de Xesús. - Analiza e comenta algunhas parábolas de Xesús. 

-Comprender e apreciar,que, na súa Pasión e Morte, Xesús está  
cumprindo a vontade do Pai. 

-Secuencia ordenadamente escenas da historia da Pasión de Xesús. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11.- Valores 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

VS- B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

3º- VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en 
exposicións orais. 

VS- B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando 
habilidades sociais. 

3º- VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades que contribúen á cohesión 
dos grupos sociais aos que pertence. 



 

2.- Avaliación e cualificación: 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.- Área de Matemáticas 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Análise das producións dos/as alumnos/as.  

Instrumentos: 

Caderno de clase, resolución de exercicios e problemas, Snappet. 

 

Cualificación final 

A cualificación final da área será valorando un 50% a primeira avaliación e 
un 50% a segunda avaliación, a nota resultante poderá subir a maiores ata 
un punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

 

2.2.- Área de Lingua Castelá 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Análise das producións dos/as alumnos/as. Observación sistemática. 

Instrumentos: 

Rúbricas, textos escritos, caderno de clase, Snappet 

 

Cualificación final 

A cualificación final da área será valorando un 50% a primeira avaliación e 
un 50% a segunda avaliación, a nota resultante poderá subir a maiores ata 
un punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.3.- Área de Lingua Galega 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Análise das producións dos/as alumnos/as. Observación sistemática. 

Instrumentos: 

Rúbricas, textos escritos, caderno de clase. 

 

Cualificación final 

A cualificación final da área será valorando un 50% a primeira avaliación e 
un 50% a segunda avaliación, a nota resultante poderá subir a maiores ata 
un punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

 

2.4.- Área de Ciencias Naturais 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Análise das producións dos/as alumnos/as. Observación directa. 

Instrumentos: 

Caderno de clase, investigacións. 

 

Cualificación final 

A cualificación final da área será valorando un 50% a primeira avaliación e 
un 50% a segunda avaliación, a nota resultante poderá subir a maiores ata 
un punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.5.- Área de Ciencias Sociais 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Análise das producións dos/as alumnos/as. Observación directa. 

Instrumentos: 

Caderno de clase, investigacións 

 

Cualificación final 

A cualificación final da área será valorando un 50% a primeira avaliación e 
un 50% a segunda avaliación, a nota resultante poderá subir a maiores ata 
un punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

 

2.6.- Área de Lingua Estranxeira. Inglés 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Valoración das tarefas e exercicios escritos recibidos por medios 
electrónicos e telemáticos. 

Instrumentos: 

Tarefas e exercicios escritos enviados ás familias. 

 

Cualificación final 

A cualificación final da área será valorando un 50% a primeira avaliación e 
un 50% a segunda avaliación, a nota resultante poderá subir a maiores ata 
un punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.7.- Área de Educación Artística. Plástica 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Análise das producións dos/as alumnos/as. Observación directa. 

Instrumentos: 

Producións plásticas e artísticas.  

 

Cualificación final 

A cualificación final da área será valorando un 50% a primeira avaliación e 
un 50% a segunda avaliación, a nota resultante poderá subir a maiores ata 
un punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

 

2.8.- Área de Educación Artística. Música 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos:  

Intercambio de información coas familias e observación directa das tarefas 
realizadas para o posterior reflexo na rúbrica do grao de adquisición dos 
estándares. 

Instrumentos: 

Revisión das tarefas realizadas que enviará o alumnado, ben en formato de 
audio, vídeo ou impreso. 

 

Cualificación final 

A cualificación final da área será valorando un 50% a primeira avaliación e 
un 50% a segunda avaliación, a nota resultante poderá subir a maiores ata 
un punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.9.- Área de Educación Física 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

 

Intercambio de información a través de vídeos para a observación directa. 

Instrumentos: 

 

Revisión de vídeos ou titorías específicas. 

 

Cualificación final 

A cualificación final da área será valorando un 50% a primeira avaliación e 
un 50% a segunda avaliación, a nota resultante poderá subir a maiores ata 
un punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

 

2.10.- Área de Relixión 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Faise unha avaliación continua dos coñecementos que os alumnos van 
adquirindo co traballo  que realiza na casa consistente en tarefas de repaso 
e ampliación, a través do seguimento do alumno e rexistro dos traballos a 
recibir, tendo en conta o traballo realizado na 1ª e 2ª avaliación. 

 

Instrumentos: 

-Fichas recibidas de entrega. 

-Rutinas e constancia por parte do alumnado. 

 

Cualificación final 

A cualificación final da área será valorando un 50% a primeira avaliación e 
un 50% a segunda avaliación, a nota resultante poderá subir a maiores ata 
un punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11.- Área de Valores 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática. 

Instrumentos: 

Rúbricas. 

 

Cualificación final 

A cualificación final da área será valorando un 50% a primeira avaliación e 
un 50% a segunda avaliación, a nota resultante poderá subir a maiores ata 
un punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

 



 

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

Actividades -Actividades online e escritas de recuperación, repaso e reforzo dos 
contidos traballados no 1º e 2º trimestre. 
-Snappet en matemáticas e lingua castelá. 
-Actividades de ampliación de contidos relacionados con aspectos 
previamente traballados neste curso ou en cursos anteriores: 
resolución de problemas, lecturas, comprensión lectora, expresión 
escrita (receitas, noticias, diario), realización de esquemas e resumos,  
visionado de vídeos, elaboración de presentacións de fotografías, 
gravacións de vídeo e de audio,  manualidades e debuxos.  
-Investigacións sobre o proxecto de ciencias sociais e de educación 
artística. 
-Experimentos científicos. 
-Obradoiro de manipulación sonora: construción dun instrumento 
musical. 
-Obradoiro de escoita: realización de audicións con ou sen 
musicograma. 
-Obradoiro de práctica vocal e instrumental: execución de cancións e 
instrumentacións. 
-Obradoiro de danza: realización de danzas e coreografías. 
-Obradoiro de xogos: realización de xogos e actividades interactivas. 
-Actividades de educación física de carácter global e lúdico, onde o 
principal obxectivo é o mantemento do ton muscular e os hábitos de 
vida saudables. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía é globalizada e participativa. Deséñanse tarefas 
individuais, grupais e a nivel de centro en coordinación co equipo 
docente.   
Faise uso de medios electrónicos e telemáticos para o envío ás familias 
de tarefas e recursos dispoñibles en internet. 
Aquelas familias das que se ten constancia de que non dispoñen de 
recursos dixitais, reciben as tarefas imprimidas a través do concello. 
Logo realizarase un seguimento das mesmas mediante o envío de fotos 
e vídeos por parte das familias para a súa corrección,  o traslado do 
feedback correspondente e posterior avaliación. 
É importante salientar que se realizarán titorías, titoriais e explicacións 
minuciosas para facilitar a súa realización, podendo realizarse chamadas 
ou videoconferencias para guiar o proceso. 
O Departamento de Orientación do centro proporciona material 
adaptado ás necesidades do alumnado que necesita apoio educativo. 

Materiais e recursos Recursos TIC: Correo electrónico, Whatsapp, Tokapp, Snappet, 
aplicacións educativas e blog do centro. 
Recursos web: vídeos, xogos interactivos, cancións, páxinas web con 
contidos educativos.  
Tarefas escritas en word ou pdf de reforzo, repaso e ampliación. 
Tarefas adaptadas por PT. 
Proxectos de aula e de centro. 
Material funxible e do ámbito do fogar. 
 



 

 
 

 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
O procedemento para informar ás familias e ao alumnado é o correo 
electrónico, o whatsapp, o Tokapp e o blog do centro. Tamén hai 
comunicación directa co alumnado a través do chat de Snappet. 

Publicidade Esta adaptación da programación será exposta no blog do CEIP O Areal 
www.ceipoareal.wordpress.com  

http://www.ceipoareal.wordpress.com/


 
 
 
 

 


