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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: 

1.1.- Matemáticas 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razonamiento na resolución de 
problemas. (CMCT, CAA, CSIEE) 

B2.1. Leer, escribir e ordear, utilizando razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as centésimas). 

MTB2.1.2. Lee, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números     
(naturales e fracciones), utilizando razoamientos apropiados e interpretando o valor da 
posición de cada unha das súas cifras. (CMCT, CAA, CCL) 

B2.3. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando 
as súas propiedades, as estratexias personais e os diferentes procedimentos que 
se utilizan segundo a natureza do cálculo que se realizará usando o máis 
axeitado. 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fracciones co mesmo denominador na resolución 
de problemas contextualizados. (CMCT, CAA) 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións da vida 
cotiá. 

MTB2.4.1. Emplea 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 cotiáns.   (CMCT , 
CAA) 

 MTB2.4.3. Elabora y emplea estrategias de cálculo mental. (CMCT, CAA) 

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

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen o dominio de contidos traballados, 
empleando estratexias heurísticas, de razoamiento, creando conxeturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións. (CMCT, CAA) 
 

B3.3. Coñecer as unidades de medida de tiempo e as súas relacións, utilizándoas 
para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas 
relacións. (CMCT, CAA) 

B3.4. Coñecer o valor e as equivalenzas entre as diferentes monedas e billetes 
do sistema monetario da Unión Europea. 

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as equivalenzas entre as diferentes monedas e 
billetes do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver 
problemas en situacións reais como figuradas. (CMCT,CAA,CSC) 



 

 

1.2.- Lingua Castelá 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais 
imitando modelos e adecuándoos ao seu nivel.  
 

LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos orais breves e sinxelos atendendo á forma da 
mensaxe (descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa 
(informativos, literarios y prescriptivos). (CCL, CAA, CSIEE) 
 B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 

comunicativas, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, orde 
e presentación.  
 

LCB3.1.1. Escribe textos sinxelos do ámbito escolar e social: atendendo á forma da 
mensaxe e a súa intención comunicativa: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, 
contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
receitas, instruccións, normas…. (CCL, CD, CAA) 
 LCB3.1.2. Escribe textos, organizando las ideas, utilizando elementos de cohesión básicos 
y respetando las normas gramaticales y ortográficas básicas. (CCL, CAA, CSIEE) 
 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lengua, 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 lengua: 
presentar ao nombre, substituír ao nombre, expresar características do nombre, expresar 
accións ou estados.  
 (CCL) LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. (CCL) 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da 
lengua.  
 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou frases feitas na 
expresión oral e escrita. (CCL) 
 
LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas. (CCL) 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. (CCL) 
 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. (CCL) 
 
LCB4.4.2. Utiliza de forma axeitada as normas de concordancia de xénero e número na 
expresión oral e escrita. (CCL) 
 LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto. (CCL) 
 
LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da tilde nos seus textos escritos. (CCL) 
 B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou en 

verso, con sentido estético e creatividade: contos, poemas, adiviñanzas, 
cancións.  
 

LCB 5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións a partir de pautas ou 
modelos dados. (CCL, CAA, CSIEE, CCEC) 
 



 

 

 

 

1.3.- Lingua Galega 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. (CCL, CSIEE, CAA) 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos 
de soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, adecuado 
á súa )idade.(CCL, CD,CSC) 

B3.2. Crear 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. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de 
convivencia,avisos, instrucións…(CCL,CAA,CD) 

LGB3.2.2. Redacta textos sinxelos xornalísticos (noticias) e publicitarios (anuncios e 
carteis) (CCL,CSC,CCEC) 

4.1. 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. 

LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en formas verbais dadas 
.(CCL,CAA) 
 LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba 
tónica das átonas. (CCL,CAA) 
 LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos, adxectivos determinantes e cuantificadores. 
(CCL,CAA) LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e cámbiao. (CCL,CAA) 

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

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación. (CCL,CSC,CCEC) 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas 
producións escritas. 

B4.7. Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos 
e palabras polisémicas de uso habitual, para comprender e producir textos. 

LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando familias 
de palabras. (CCL, CAA) 

 LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas de uso habitual. 
(CCL, CAA) 

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos sinxelos. LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou 
lembranzas. (CCL,CCEC,CSC) 



 

 

 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.4.- Ciencias Naturais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. (CAA, CCL, CMCCT, 
CSIEE) 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais, plantas e 
rochas do seu contorno próximo, recoñecendo as súas características 
principais, buscando 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. 
(CMCCT) 

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica 
plantas do seu contorno, con criterio científico. (CMCCT) 

CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a clasificación científica de animais e 
plantas. (CMCCT, CAA) 

CNB3.1.4. Identifica hábitats de seres vivos. (CMCCT,CAA) 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.- Ciencias Sociais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 
organización de información 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e 
indirectas), selecciona a información relevante, a organiza, analiza, obtén 
conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 
(CAA,CD,CMCCT) CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira 
ordenada, clara e limpa. (CAA,CCL, CMCCT) 

B3.3.Coñecer a organización territorial do Estado español e os seus 
órganos de gobernó básicos 

CSB3 3.1 Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas 
básicas de goberno e localiza en mapas políticos as distintas comunidades 
autónomas que forman España. (CCL, CSC) 

B3.5.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e 
calculalos a partires dos datos de poboación. 

CSB3.5.1.Define demografía e comprende os principais conceptos 
demográficos. (CCL, CSC) 

B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico estudado e certos 
acontecementos desas épocas que determinaron cambios fundamentais 
no rumbo da historia. 

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as distintas 
idades aos feitos que marcan o seu inicio e final. (CSC, CMCCT, CCL) 

B4.3.Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade 
para ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
relevantes. 

CSB4.3.2.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do 
pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os 
acontecementos.(CSC, CMCCT, CAA) 



 

 

 

  
 
 
 

  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.- Área Lingua Estranxeira. Inglés 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B4.1. Responder indicando que hora é.  PLEB4.1. É capaz de responder sobre a hora que é, nunha ampla variedade de 
horas e minutos. 

 B4.3. Expresar brevemente oracións describindo persoas.  PLEB4.3. Usa o verbo “To Be” e “Have got” en combinación con un adxectivo 
para describir a unha persoa. 

 B5.14. Coñecer volabulario sobre accións e rutinas.  PLEB5.5. É capaz de nomear varias accións e rutinas que levamos a cabo no 
noso día a día. 

 B5.12. Coñecer volabulario sobre insectos.  PLEB5. 13. É capaz de relacionar imaxes de comidas coa súa forma escrita 
correcta. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Educación Artística. Plástica 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 
(CCEC, CSIEE) 
 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. (CCEC) 
 EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais téxtiles de refugo. (CSIEE, CCEC) 
 EPB2.1.5. Experimenta con materiais e texturas para creacións orixinais, 
integrándoos de diferentes maneiras. (CAA, CCEC) 
 B2.2. Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, 

manexando ferramentas básicas de precisión e utilizando escalas e 
proporcións.  
 

EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con precisión, coa axuda das ferramentas 
básicas (CCEC, CMCCT) 

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



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.- Área de 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 cultura e doutras culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico 
musical. (CCEC CCL) 

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

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 
(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, así como valorar o traballo 
feito, avaliar o resultado e propor accións de mellora. 

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

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. 
(CCEC CSC CSIEE) 

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 CAA) 

1.9.- Área de 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.  
 

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

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos e en 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, intentando non perder o 
equilibrio nin a continuidade, axustando a súa realización aos parámetros 
espazo-temporais.  
 B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e 

os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha 
actitude responsable cara a un mesmo ou mesma.  
  
 

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

1.10.- Área de Relixión 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Recoñecer a iniciativa de Xesús polos máis necesitados e os enfermos. - Localiza textos donde Xesús se preocupa polos necesitados e os enfermos. 

- Diferenciar signos e momentos da celebración da Eucaristía. - Vincula símbolos, significados e momentos da celebración eucarística. 

-Descubrir e valorar a razón pola que David sinte a necesidade de  - Identifica y describe comportamentos de David que se opoñen a vontade  

 redención.  de Deus. 

- Identificar a necesidades de perdón para ser feliz. -Coñece e explica as condicións para acoller o perdón de Deus. 

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

- Secuencia ordenadamente escenas de la historia da Pasión de Xesús. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11.- Valores 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Crear unha imaxe positiva de un mesmo tomando decisións 
meditadas e responsables, baseadas nun bo autoconcepto. (CSC, CCL) 
 

VSCB1.1.2. Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas propias 
calidades e limitacións.(CSC, CCL, CAA)  
 

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

VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos demais 
en situacións formais e informais da interacción social. (CSC, CSIEE) 
 

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

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



 

 

2.- Avaliación e cualificación: 
 
 
 
 

 
 

2.1.- Área de Matemáticas 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos:   

Intercambio de información coas familias, observación directa das tarefas 
realizadas. e rúbrica. 

Instrumentos:  

Revisión de fichas, test online y actividades interactivas. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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: 

 Intercambio de información coas familias, observación directa das tarefas 
realizadas. e rúbrica. 

Instrumentos:  

Produccións propias, exercicios, traballos, actividades interactivas. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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:   

Intercambio de información coas familias, observación directa das tarefas 
realizadas. e rúbrica. 

Instrumentos:   

Producciones propias, exercicios, traballos, actividades interactivas. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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: 

 Intercambio de información coas familias, observación directa das tarefas 
realizadas. e rúbrica. 

Instrumentos:   

Revisión de exercicios, test online vía Kahoot o ThatQuiz, Lapbooks. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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:  

Intercambio de información coas familias, observación directa das tarefas 
realizadas. e rúbrica.. 

Instrumentos:  

Revisión de exercicios, test online vía Kahoot o ThatQuiz, traballos. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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:  

Revisión de tarefas e exercicios escritos enviados ás familias. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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 Plástica 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos:   

Intercambio de información coas familias, observación directa das tarefas 
realizadas. e rúbrica. 

Instrumentos:   

Revisión de produccións propias e  traballos,. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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, consistente en fichas de repaso e 
ampliación, a través do seguimento do alumno en rexistro, dos traballos a 
recibir, tendo en conta o traballo realizado na primeira e segunda 
avaliación. A avaliación será realizada a través da observancia do traballo 
recibido, a capacidade de redacción e a elección das respostas.. 

Continuidade periódica na realización das tarefas de envio semanal. 

Instrumentos: 

-Fichas recibidas de entrega e rutinas e constancia por parte so alumnado.                                                                    

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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 Valores 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos:   

Intercambio de información coas familias, observación directa das tarefas 
realizadas. e rúbrica. 

Instrumentos:   

Produccións propias e revisión de tarefas. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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 

- Área de Matemáticas:  
- Actividades online autocorrexibles (repaso e reforzo). 
- Actividades de cálculo e lóxica (repaso e ampliación). 
- Comprensión oral e escrita e resolución de problemas (repaso e 

reforzo). 
- Actividades interdisciplinares de elaboración de receitas e tratamento  

e ordeación de CA (reforzo e ampliación). 
- Área de Lingua Castelá e Lingua Galega 

- Actividades de creación de pequenos relatos (repaso e reforzo). 
- Talleres de comprensión lectora (repaso e reforzo). 
- Actividades de gramática e ortografía tanto online e autocorrexibles 

como de material funxible (repaso e ampliación). 
- Actividades interdisciplinares de investigación e creación.  
- Elaboración de videos presentación ou fotos. 

- Área de Ciencias Naturais e Ciencias Sociais 
- Proxectos de indagación e investigación (reforzo e ampliación). 
- Cuestionarios e actividades online autocorrexibles (repaso e reforzo). 
- Traballos  prácticos de experimentación e comprobación (ampliación). 
- Elaboración de esquemas, resumos ou  materiais (repaso e reforzo). 
- Elaboración de vídeos, presentación ou fotos (repaso e ampliación). 

- Área de Inglés: Realízanse actividades de repaso e reforzo dos contidos 
traballados no primeiro e segundo trimestre. Lévanse a cabo actividades de 
ampliación, pero só naqueles contidos que se relacionan con aspectos 
traballados previamente en cursos anteriores ou na primeira e segunda 
avaliación. 

- Área de Plástica: 
- Actividades de elaboración de materiais. 
- Actividades interdisciplinares de investigación e creación. 
- Creación de debuxos e composicións. 

- Área de Música: 
- Obradoiro de manipulación sonora: construción dun instrumento 

musical de forma interdisciplinar con el área de Plástica. 
- 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. 

- Área de Educación Física: Todas as actividades desta área, dado a de 
confinamento debido ao COVID-19, irán precisamente orientadas a non caer na 
inacción nin en rutinas sedentarias. Polo tanto, concíbense actividades de 
carácter global e lúdico, onde o principal obxectivo é o mantemento do ton 
muscular e os hábitos de vida saudables. 

- Área de Relixión: 
- Realización das fichas relacionadas, describir relatos bíblico, relacionar 

escenas,visionar videos,recussos didácticos interactivos   
 

- -Trátase con estas actividades, de favorecer ao alumno no seu progreso 
de aprendizaje e desenvolvemento neste período de confinamento. 



 

 

- Área de Valores: 
- Visionado de videos e reflexión 
- Contestación de preguntas 

 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividad

e e sen 
conectividad

e) 

Partirase dunha metodoloxía globalizadora e coordinada entre todos os titores que 
traballan en cada curso procurando sempre que as tarefas sexan motivadoras por 
parte do alumnado.  
Ademáis, tratarase de fomentar actividades interdisciplinares traballando contidos 
percentes a máis dunha área como as xa realizadas: recreación de cadros a través de 
Ciencias Sociais, Plástica e Lingua Galega; creación dun instrumento a través de Música 
e Plástica, elaboración de receita a través de Matemáticas e Lingua Castelá ou mesmo 
a planificación de vacacións a través de Ciencias Sociais e Lingua Galega. 
Todas as tarefas serán enviadas por medios telemático con vídeo explicativo de ser 
necesario e ao alumnado que non dispón de conexión a Internet facilitaráselle otras 
vías (material impreso, chamadas…). Unha vez recibidas por todo o alumnado levarase 
a cabo un seguimento das mesmas mediante a súa corrección, o traslado do feedback 
correspondente e a posterior avaliación. 
É importante salientar que ao longo desta situación poderanse realizarán titorías e 
explicacións minuciosas para facilitar a súa realización, podendo realizarse chamadas 
ou videoconferencias para guiar o proceso. 
 

Materiais e 
recursos 

Material funxible, e do ámbito do fogar 
Recursos TIC (blog, tokapp, whatsapp,páxinas web,materiais en rede) 
Recursos Web  
Teléfono 
Fichas de reforzó e ampliación 
Materiais adaptados para alumnado Neae do Departamento de Orientación 
Actividades conxuntas do centro (recreación de cadros) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
O procedemento que se empregará para informar ao alumnado será 
Tokapp, blog do centro, correo electrónico e Whatsapp. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

