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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: 

 

1.1.- Matemáticas 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 
traballo matemático. 

MTB1.3.2. Iníciase na formulación de preguntas e na busca de respostas 
apropiadas, tanto no estudo dos conceptos coma na resolución de 
problemas. 

B2.7. 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. 

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento 

B3.2. Operar con diferentes medidas. 
MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie 
en forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán. 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, 
utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e 
segundos 

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, 
perpendicularidade, simetría, xeometría, perímetro e superficie para 
describir e comprender situacións da vida cotiá. 

MTB4.1.1. Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: 
consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice… 

B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto 
de datos relativos ao contorno inmediato. 

MTB5.1.1. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as medidas de 
centralización: a media aritmética, a moda e o rango. 



 

 

 

1.2.- Lingua Castelá 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da información.  

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da información.  

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, con coherencia, aplicando as regras ortográficas e 
coidando a caligrafía, a orde e a presentación.  

LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas 
con claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesivas e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas.  

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 coma as regras de 
ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz.  

LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do 
nome, expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou 
oracións.  

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

LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de 
palabras e nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes 
tipos de producións.  

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e 
avanzar na aprendizaxe.  

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos 
didácticos ao seu alcance e propios da súa idade, como apoio e reforzo da 
aprendizaxe.  



 

 

 
 

1.3.- Lingua Galega 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, identificando os aspectos xerais máis 
relevantes así como as intencións, valores e opinións explícitas. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes 
da radio, da televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un resumo. 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita 
en textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e 
iniciar a realización de inferencias para determinar intencións e dobres 
sentidos bastante evidente. 

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

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas). 

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

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información 
nun texto sinxelo. 

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a 
información nun texto sinxelo adecuado á súa idade 

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

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

B3.5. Usar as TIC, con certa autonomía, para a busca de información, 
tratamento dos textos e realización de presentacións. 

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía. 

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

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e 
preposición. 

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

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



 

 
 

1.4.- Ciencias Naturais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do corpo humano, establecendo 
algunhas relacións fundamentais entre eles.  

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización 
das funcións vitais do corpo humano.  

B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables, 
coñecendo as repercusións para a saúde do seu modo de vida.  

CNB2.3.2. Coñece os principios das dietas equilibradas identificando ás 
prácticas saudables.  

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para 
determinar: a masa e o volume dun corpo e as principais 
características da flotación dos corpos.  

CNB4.2.2. Describe a diferenza entre masa e volume.  

B4.3. Identificar e explicar as características das fontes de enerxía 
renovables e non renovables e a súa influencia no desenvolvemento 
sostible.  

CNB4.3.1. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non 
renovables e argumenta sobre as accións necesarias para o 
desenvolvemento enerxético, sostible e equitativo.  



 

 

1.5.- Ciencias Sociais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.3.Describir a organización territorial do Estado español así como os 
órganos de goberno 

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, así como as súas provincias. 

B3.5.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e 
os factores xeográficos, sociais, económicos ou culturais que inciden 
nos datos de poboación. 

CSB3 5.2.Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no 
estudo da poboación. 

B3.8.Explicar as diferenzas entre materias primas e os produtos 
elaborados, identificando as actividades que se realizan para obtelos. 

CSB3 3.8.1.Identifica e define materias primas e produto elaborado e os 
asocia coas actividades nas que se obteñen. 

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

CSB4.1.1Identifica a idea de idade da historia e data a Idade Media e 
Moderna, asociándoas aos feitos que marcan os seus inicios e finais. 

B4.4.Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e e 
acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais máis 
relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva global 
da súa evolución. 

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes da 
Idade Media e Idade Moderna en España. 

B4.5.Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana 
no pasado, valorando a importancia que teñen os restos para o 
coñecemento e estudo da historia e como patrimonio cultural que hai 
que coidar e legar. 

CSB4.5.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural 
e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e 
mellora. 

B4.6.Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos onde se ensina e aprende, amosando unha 
actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a 
herdanza cultural. 

CSB4.6.1.Aprecia a herdanza cultural a escala local e nacional como a riqueza 
compartida que hai que coñecer, preservar e coidar 



 

 

1.6.- Área Lingua Estranxeira. Inglés 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Expresar rutinas. Usa o verbo presente simple en combinación con accións e rutinas 

 Indicar accións que están ocorrendo nun momento determinado. 
Usa o presente continuo para expresar accións que están acontecendo no 
presente. 

 Escribir sobre plans futuros. 
 Fai uso do presente continuo con valor de futuro para indicar accións que se 
van levar a cabo no futuro. 

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

 Expresar gustos e preferencias. 
Usa o verbo “like” en afirmativa e negativa para escribir sobre actividades 
que lle gusta e que non lle gusta facer. 

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



 

 
 
 

1.7.- Educación Artística. Plástica 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Distinguir as diferenzas fundamentais entre as imaxes fixas e en 
movemento, clasificándoas seguindo patróns aprendidos. EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida cotiá. CCEC .CSIEE 

B1.3. Aproximarse á lectura, análise e interpretación da arte 
EPB1.3.1 . Coñece a evolución da fotografía desde o branco/negro á cor, do 
formato papel ao dixital, e valora as posibilidades que proporciona a 
tecnoloxía. CCEC. CCL. 

B2.1. Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para deseñar 
documentos de información e comunicación (carteis)  

EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, 
utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades. CCEC. 
CSIEE.CCL 

B2.2. Realizar planos, mapas e carteis, individualmente ; manexando 
as ferramentas básicas do debuxo xeométrico.  EPB2.2.3. Participa nas actividades propostas e amosa interese por elas. CSC 

B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, accións e situacións 
valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.4.5. Realiza imaxes humanas, animais e casas, partindo dun bosquexo. 
CCEC.CSIEE. 

B2.7. Utilizar e manexar as tecnoloxías da información e da 
comunicación como medio de información, investigación e deseño. 

EPB2.7.1. Emprega as novas tecnoloxías para se iniciar no deseño dixital, no 
tratamento de imaxes ou na animación. CDCCEC 

B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo 
xeométrico. 

EPB3.1.1 Coñece as formas básicas do debuxo xeométrico. CCEC. CMCCT. 
EPB3.1.5. Representa e aplica adecuadamente o eixe de simetría. CMCCT 



 

 

1.8.- Área de Educación Artística. Música 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Escoitar obras de características ou estilos e compositores e 
compositoras diferentes, recoñecer as diferenzas e/ou as relacións 
existentes, e facer unha valoración posterior. 

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

B1.5. Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e 
identificar as principais características de instrumentos doutras 
culturas. 

EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. CCEC CAA 

B2.1 Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, cancións e 
pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical, 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 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 CAA 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura 
galega e doutras culturas. 

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



 

 
 

 
 
 
 

1.9.- Educación Física 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de 
interese na etapa, 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 e extraer a información 
que se lle solicita. 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo ás pautas proporcionadas, 
con orde, estrutura e limpeza e utilizando programas de presentación. 

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 adaptándose a diferentes tipos de 
contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 
axustándose a parámetros espazo-temporais e intentando manter o 
equilibrio postural. 

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

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

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

EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade 
física (horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.). 

B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os 
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades 
físicodeportivas. 

EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias 
de cooperación e de oposición. 



 

 
 
 

1.10.- Área de Relixión 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Distinguir e memorizar os distintos tipos de libros do Antigo  
Testamento. 

Nomea e clasifica os grupos de libros do Antigo Testamento. 

Interpretar o significado da Alianza de Deus co  Pobo. Comprende e respecta as características que contén o decálogo. 

Identificar que a adhesión ao ben xera felicidade. Xustifica criticamente   as consecuencias que se derivan de facer o ben. 

Recoñecer nos relatos evanxélicos o cambio que xera o encontro con 
Xesús. 

Interpreta e aprecia o cambio que orixina o encontro con Xesús. 

Identificar o vencello que existe entre a Última Cea e a Eucaristía. 
Asocia a  celebración da Eucaristía coas palabras e xestos de Xesús na Última 
Cea. 

Coñecer e interpretar o significado das milagres de Xesús. Explica e sintetiza algunhas milagres de Xesús narradas nos Evanxeos. 



 

 
 

 
 

1.11.- Área de Valores 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal.  

VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna. (CSC, CSIEE) 

B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as 
emocións de forma positiva.  

VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que 
respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas. (CSC,CSIEE,CCL) 

B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común.  

VSCB1.5.1. Identifica, define problemas sociais e cívicos e achega solucións 
potencialmente efectivas. (CSIEE, CSC) 

B2.4.Empregar a aserción.  VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. (CCL, CSC) 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas.  VSCB2.7.1.Comprende e aprecia positivamente as diferenzas culturais. (CSC) 



 

2.- Avaliación e cualificación: 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.1.- Área de Matemáticas 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Intercambio de información a través de actividades subidas á plataforma  
https://eva.edu.xunta.gal. 

Entrega de traballos por correo electrónico e mediante a plataforma 
Google Drive. 

Instrumentos: 

Revisión e corrección das tarefas que enviará o alumnado realizadas e 
entregadas en formato dixital, especialmente na plataforma Edixgal. 

 

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 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 a través de actividades subidas á plataforma  
https://eva.edu.xunta.gal. 

Instrumentos: 

Corrección e supervisión das actividades propostas diariamente e 
comunicación directa co alumnado a través da plataforma citada no 
punto anterior ou por outros medios telemáticos. 

 

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 un 
punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

https://eva.edu.xunta.gal/
https://eva.edu.xunta.gal/


 

 
 

 
 

 

2.3.-  Área de Lingua Galega 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Intercambio de información a través de actividades subidas á plataforma  
https://eva.edu.xunta.gal. 

Entrega de traballos por correo electrónico e mediante a plataforma 
Google Drive. 

Instrumentos: 

Revisión e corrección das tarefas que enviará o alumnado realizadas e 
entregadas en formato dixital, especialmente na plataforma Edixgal. 

 

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 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 a través de actividades subidas á plataforma  
https://eva.edu.xunta.gal. 

Instrumentos: 

Corrección e supervisión das actividades propostas diariamente e 
comunicación directa co alumnado a través da plataforma citada no 
punto anterior ou por outros medios telemáticos. 

 

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 un 
punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

https://eva.edu.xunta.gal/
https://eva.edu.xunta.gal/


 

 
 

 
 

2.5.- Área de Sociais 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Intercambio de información a través de actividades subidas á plataforma  
https://eva.edu.xunta.gal. 

Entrega de traballos por correo electrónico e mediante a plataforma 
Google Drive. 

Instrumentos: 

Revisión e corrección das tarefas que enviará o alumnado realizadas e 
entregadas en formato dixital, especialmente na plataforma Edixgal. 

 

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 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 Inglesa 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

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

Instrumentos:  

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 un 
punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

https://eva.edu.xunta.gal/


 

 
 

 
 

 

2.7.- Área de Plástica 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Seguimento e comprobación das tarefas propostas que reenvian a través 
dunha carpeta compartida na nube. 

Instrumentos: 

Lista de control dos traballos elaborados e rexistro en escalas de 
valoración. 

 

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 un 
punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

2.8.-  Área de 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 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 actividades subidas á plataforma  
https://eva.edu.xunta.gal. 

Entrega de traballos por correo electrónico e mediante a plataforma 
Google Drive. 

Instrumentos: 

Revisión e corrección das tarefas que enviará o alumnado realizadas e 
entregadas en formato dixital, especialmente na plataforma Edixgal. 

 

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 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, baseada 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 envío semanal. 

Instrumentos:  

-Fichas recibidas de entrega. 

-Rutinas e constancia por parte do 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 un 
punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

https://eva.edu.xunta.gal/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11.- Área de Educación en Valores 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Intercambio de información a través de actividades subidas á plataforma  
https://eva.edu.xunta.gal. 

Entrega de traballos por correo electrónico e mediante a plataforma 
Google Drive. 

Instrumentos: 

Revisión e corrección das tarefas que enviará o alumnado realizadas e 
entregadas en formato dixital, especialmente na plataforma Edixgal. 

 

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 un 
punto en aquel alumnado que no terceiro trimestre estivo a realizar 
regularmente o traballo enviado polo seu mestre/a. 

https://eva.edu.xunta.gal/


 

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

Actividades 
De forma xeral as actividades plantexadas neste período son actividades 
motivantes para o alumnado, moitas delas globalizadas e traballadas 
interdisciplinarmente entre varias áreas. 
Distínguense dous tipos de tarefas: As plantexadas dende a plataforma Edixgal, 
onde o alumnado segue a realizar tarefas habituais do temario, especialmente nas 
áreas de Naturais, Sociais, Matemáticas, Galego, Castelán e Inglés, utilizando as 
editoriais de Nettex Smartclassroom e Editorial Planeta. 
E por outro lado actividades e traballos máis motivantes que fan en moitos dos 
casos traballando globalmente varias áreas: 
A continuación facemos unha explicación destas actividades máis concreta por 
áreas: 

 Lingua Galega: Realízanse traballos en coordinación con outras materias como 
plástica, música ou educación  física. Por exemplo analizando cadros famosos e 
inventando historias sobre os mesmos. Realizando ioga e analizando as posturas 
propostas por compañeiros. 

 Matemáticas: Realización de actividades prácticas como a elaboración de 
Origamis. 

 Ciencias Sociais: Este trimestre dedicase á realización de traballos mediante 
procesadores de texto. Traballos como recompilación de información de 
diferentes comunidades autónomas ou un traballo sobre os Naufraxios de 
Camariñas que se enmarca nun proxecto de Centro. Tamén se está a traballar a 
historia mediante o visionado de vídeos educativos das distintas épocas históricas 
e a realización posteriormente de cuestionarios sobre estes. 

 Educación Física: Proposta de retos e xogos con actividade física que os nenos/as 
deben de gravar ou sacar fotos e enviar ao mestre. 

 Lingua Castelá e Naturais: Actividades que irán orientadas principalmente ao 
repaso do que levamos traballando durante este curso. A ampliación de materia 
neste terceiro trimestre farase baseándose en contidos xa traballados en cursos 
anteriores sempre para favorecer o progreso na aprendizaxe. 

 Música: Traballase mediante obradoiros: 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. 

 Inglés: Realízanse actividades de repaso e reforzo dos contidos traballados no 
primeiro e segundo trimestre. E 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. 

 Relixión: Realización de fichas relacionadas, describir relatos bíblicos, relacionar 
escenas, visionado de vídeos,. Recursos didácticos interactivos. Trátase , con estas 
actividades, de favorecer ao alumno no progreso de aprendizaxe e 
desenvolvemento neste período de confinamento. 

 Valores: Envío de actividades de entretemento como pasapalabra das emocións 
que permiten que os nenos reflexionen sobre a situación actual da sociedade, e 
da importancias dos valores sociais e colectivos. 

 



 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A metodoloxía utilizada nesta aula durante esta situación de aprendizaxe a 
distancia é unha metodoloxía activa e motivadora, na que se insiste no envío de 
actividades que sexan atractivos para o alumnado e moi interactivos. 
Metodoloxía ademais que busca que o propio alumnado sexa capaz de realizar o 
traballo só, sen precisar a axuda de un adulto. 
Para realizar o traballo este grupo ten a vantaxe de que previamente xa estaba a 
traballar coa plataforma Edixgal, todo o alumnado dispón de un portátil 
proporcionado pola Consellería e dispón de conexión a internet nas súas vivendas 
o cal facilita moito o traballo online. 
Hai unha comunicación moi fluída coas familias, dispoñéndose de un grupo de 
wassap entre familias e alumnado para resolver tanto dúbidas académicas como 
de funcionamento das distintas plataforma e entrega de traballos.  
Ademais estanse a utilizar outros medios de traballo e comunicación como 
Tokapp, a web do centro, correo electrónico, chamadas telefónicas, Google Drive 
e tamén se está a probar a realizar conexións mediante a plataforma Webbex. 
Todos estes medios permítennos levar  a cabo un  seguimento das tarefas e do 
progreso de cada alumno e alumna a través das correccións diarias que se lles 
reenvían (feedback). 
Como se comentaba antes todo o alumnado desta aula (Excepto un alumno 
recentemente chegado ao centro dende Marrocos) dispoñen de internet e equipo 
portátil). 
No caso do rapaz recentemente chegado de Marrocos, xunto con outros 4 
irmáns, estase a traballar conxuntamente co departamento de orientación e 
estase a enviar traballo impreso para que a familia traballe con el. 

Materiais e 
recursos 

Como xa comentamos na metodoloxía son moitos os materiais e recursos dispoñibles 
que se están a utilizar. 
Dese unha preferencia absoluta á utilización de tarefas online, deixando de lado o 
traballo imprimible e de fichas, para favorecer o confinamento. 
En xeral realizáronse actividades e xogos interactivos e gran parte dos recursos que 
ofrece a plataforma Eva Edixgal. 
Por áreas:  

 Matemáticas, Lingua, Sociais, Educación Física e Valores: Ademais da 
plataforma de Edixgal, utilizáronse recurso como a realización de traballos en 
procesadores de texto, realización de vídeos e fotos enviados por Google 
Drive ou wassap, visionado de vídeos educativos e realización de 
cuestionarios en liña. 

 Lingua Castelá e Naturais: Mediante a plataforma https://eva.edu.xunta.gal 
traballase co alumnado en todo momento con vídeos, imaxes, fichas e 
demais recursos, así como tamén poder subir enlaces co material elaborado 
por nós. 

 Inglés: Empregáronse actividades escritas en word ou pdf, combinadas con 
material de apoio visual (imaxes e vídeos resumo dos contidos traballados).  
Programáronse actividades de comprensión lectora.  Fíxose uso de xogos 
relacionados cos tópicos que estabamos traballando. 

 Relixión: Enviáronse mediante Tokapp fichas  e propostas de actividades 
elaboradas polo profesor. Actividades interactivas, propias ou seleccionadas. 

 Música e plástica: Traballaron nas casas con material funxible, cancións, 
vídeos, xogos interactivos e fichas. 

 
 
 
 
 
 

https://eva.edu.xunta.gal/


 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información exposta neste documento vai ser exposta na páxina 
web do Centro,  e a continuación o titor informará aos pais/nais, 
desta publicación mediante unha mensaxe de Wassap e outra de 
Tokapp. Ademais enviará un vídeo dando unha pequena explicación 
dos puntos máis importantes. 

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