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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: 

 

1.1.- Matemáticas 

Criterio de avaliación Estándar de 
aprendizaxe 

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

▪ MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números 
(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas 
cifras. CMCT.CAA.CCL. 

 

▪ B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para 
interpretar e intercambiar información e resolver problemas en contextos 
da vida cotiá. 

▪ MTB2.7.1. Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar 
partes. CMCT 

▪ MTB2.7.3. Calcula aumentos e diminucións porcentuais. CMCT 

▪ B2.8. 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. 

 MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números (naturais, enteiros, 
decimais e fraccións). CMCT. CAA. 

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

▪ .MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. CMCT. 

▪ B3.5. Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con medidas 
angulares. 

▪ MTB3.5.1. Resolve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 
CMCT. CAA. 



 

1.2.- Lingua Castelá 

Criterio de avaliación Estándar de 
aprendizaxe 

▪ B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas 
principais e secundarias e identificar ideas ou valores non explícitos. 

▪ LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. CCL. 
CCA. 

▪ B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. ▪ LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. 
CCL.CCA.CSIEE. 

▪ B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con 
coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando as regras ortográficas 
coidando a caligrafía, orde e presentación. 

▪ LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida 
cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, 
noticias, textos literarios, folletos informativos e literarios, narracións, 
textos científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, 
instrucións, normas, solicitudes, ….CCL. CD. CAA. 

▪ B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para presentar as súas producións. 

▪ LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, 
crear táboas e gráficas. CCL. CD. CAA. 

▪ 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. 

▪ LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e 
compostos nas formas persoais e non persoais do modo indicativo e 
subxuntivo de todos os verbos. CCL. 

▪ LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. CCL. 

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

▪ LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras 
derivadas. CCL. 

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

▪ B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. ▪ LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas 
producións escritas. CCL. 

 
 

 



 

 
 
 

 

1.3.- Lingua Galega 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.2.Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

 

 LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 
valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe. CCL 
CD CAA CSC 

 B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita 
en textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e 
realizar inferencias determinando intencións e dobres sentidos. 

 LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, 
deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto. CCL CAA 
CSIEE 

 B3.2. Producir textos 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. 

 
 
 
 
 

 LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de 
cada xénero. CCL CAA 

 B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información, 
tratamento dos textos e realización de presentacións. 

 LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma. CCL CAA 
CSIEE CD 

 B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e 
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, 
preposición, conxunción e interxección. CCL CAA 

 B4.2. Coñecer e aplicar 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 correctamente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica, así como as demais normas ortográficas, e aprecia o 
seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. CCL CSC CCEC 

 B5.3. Analizar as características dos diferentes xéneros e as figuras 
literarias, así como temas e tópicos recorrentes. 

 LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro.  CCL CCEC 

 
 



 

 
 
 
 

 

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 e establecer algunhas relacións 
fundamentais entre elas e determinados hábitos de saúde. 

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

▪ B2.2. Coñecer o funcionamento de células, tecidos, órganos, aparellos, 
sistemas: a súa localización, forma, estrutura, funcións, coidados etc. 

▪ CNB2.2.1. Identifica e describe as principais características dos aparellos 
respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as 
principais funcións. CMCCT. CCL. 

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

▪ CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o 
coidado e mantemento do funcionamento global do corpo. CMCCT. CSC. 

▪ B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo 
ás súas características e tipos 

▪ .CNB3.2.1. Identifica as características e clasifica os seres vivos: Reino 
animal, das plantas, dos fungos e outros reinos. CMCCT.  

▪ B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía ▪ CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos 
da humanidade. CCL. CMCCT. CSC. 

 B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía.Identificar 
os beneficios e riscos 

▪ CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida 
cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no 
deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación.CMCCT. CCL. 
CSC.CCEC. 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

1.5.- Ciencias Sociais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter 
información e como instrumento para aprender, e expresar contidos 
sobre Ciencias sociais. 

▪ CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, 
blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos 
temas tratados. CD. CAA. CCL. CMCCT. CSC. 

▪ B2.1.Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios, 
interpretando a súa escala e signos convencionais. 

▪  CSB2.1.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os 
planisferios, define que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os signos 
convencionais máis usuais que poden aparecer nel. CMCCT. CAA. 

▪ B2.4.Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus 
climas e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

▪ CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes 
hidrográficas. CMCCT. 

▪ B2.5.Explicar a influencia do comportamento humano no medio 
natural, identificando o uso sostible dos recursos naturais propoñendo 
unha serie de medidas necesarias para o desenvolvemento sostible da 
humanidade, especificando os seus efectos positivos. 

▪ CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando 
unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións 
ambientais do nosos planeta. CSC. CMCCT. CAA. CCL. 

 B2.6. Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o 
clima e o cambio climático. 

▪ CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as 
actuacións responsables para frealo. CSC. CMCCT. CAA. CCL. 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

1.6.- Área Lingua Estranxeira. Inglés 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Expresar brevemente oracións describindo persoas.  Usa o verbo “To Be” en combinación con un adxectivo para describir a unha 
persoa. 

 
 
 
 
 
 

 Comparar as calidades de dúas ou máis persoas entre si. 
 
 

 Fai uso do comparativo para indicar as calidades dunha e doutra persoa. 

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

 Expresar a dispoñibilidade ou non de determinadas comidas.  Usa a estrutura “there is / there are” en afirmativa e negativa para indicar a 
dispoñibilidade ou a falta dalgunha comida. 

 Coñecer volabulario sobre os adxectivos.  É capaz de relacionar imaxes de adxectivos coa súa forma escrita correcta. 

 Coñecer volabulario sobre as comidas.  É capaz de relacionar imaxes de comidas coa súa forma escrita correcta. 



 

 
 

 

1.7.- Educación Artística. Plástica 

Criterio de avaliación Estándar de 
aprendizaxe 

▪ B2.3. Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que forman 
parte do patrimonio artístico e cultural, e adquirir unha actitude de respecto 
e valoración dese patrimonio.  

▪ EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis 
importantes do patrimonio cultural e artístico español, nomeadamente 
aquelas que foron declaradas Patrimonio da Humanidade. CSC. CCEC. 

▪ EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades que ofrecen os museos de coñecer obras 
de arte expostas neles e goza con elas. CSC. CCEC. 

▪ B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, como ferramentas 
para deseñar documentos. 

▪  EPB2.4.2. Manexa programas informáticos sinxelos de elaboración e 
retoques de imaxes dixitais (copiar, pegar; modificar tamaño, cor, brillo, 
contraste etc.) que serven para a ilustración de textos. CD. CCEC. 

▪ EPB2.4.3. Elabora e prepara documentos propios da comunicación artística 
(carteis, guías ou programas) CCEC. CD. 

▪ .B3.1. Identificar conceptos xeométricos na realidade que rodea o 
alumnado, en relación cos conceptos xeométricos recollidos na área de 
matemáticas coa súa aplicación gráfica. 

▪ EPB3.1.13. Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas 
pola docente. CCEC. CMCCT. CSIEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.8.- Educación Artística. Música 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.2. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os 
elementos que as compoñen. 

 EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade 
para emitir unha valoración destas. CCEC CAA CCL 

 

 B2.1. Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, partindo 
da canción e das súas posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 

 EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, 
estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 
CAA CCEC 

 
 

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

 EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e 
en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos 
musicais. CCEC CAA CD 

 
 

 B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a 
expresión corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e 
gozar coa súa interpretación como unha forma de interacción social. 

 EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta 
danzas. CCEC 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.9.- Educación Físicca 

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.  

 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. Adapta os desprazamentos a diferentes tipos de contornos e de 
actividades físico-deportivas e artístico-expresivas axustando a súa realización 
aos parámetros espazo-temporais e mantendo o equilibrio postural.  

 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.  

 
 

 EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos posturais axeitados na súa vida cotiá e na 
práctica da actividade física, recoñecendo a súa importancia para saúde.  

 B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e 
dosificando a intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as 
súas posibilidades e a súa relación coa saúde.  

 
 

 EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da 
actividade.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 

1.10.- Relixión 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Recoñecer que a relación con Deus fai a persoa máis humana. 
 
 
 

 Valora que a nosa relación con Deus nos fai máis persoas. 

 Evaluar circunstancias que manifestan a imposibilidade da natureza 
humana para acadar a plenitude. 

 Recoñece e acepta a necesidade de un Salvador para ser feliz. 

 Comprender que a misión de Xesús continúa na Igresa.  Compara as accións de Xesús e as da Igresa. 

 Recoñecer que os froitos da Resurrección de Xesús  son a alegría e a 
paz. 

 Valora o cambio de vida xerado polo encontro con Xesucristo. 

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

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

 
 

 
 
 
 



 

 

1.11.- Valores 

Criterio de avaliación Estándar de 
aprendizaxe 

 B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 

 
 

 VSCB1.6.1. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias para 
abordar proxectos sobre valores sociais. CSC. CSIEE. CCEC. 

 B3.7. Comprender o que é un dilema moral e resolver dilemas morais para 
detectar prexuízos relativos ás diferenzas culturais. 

 
 

 VSCB3.7.3. Analiza e resolve dilemas morais en situacións reais e 
simuladas.  CSC. CSIEE.  

 B3.16. Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo valores sociais e 
cívicos en contornos seguros. 

 
 

 VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías. CD. CSC. 
 VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza criticamente os contidos do contorno 

dixital. CCL. CAA. CSC. 

 
 
 
 
 
 



 

2.- Avaliación e cualificación: 

 

2.1.- Área de Matemáticas 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: Seguimento real dos exercicios prácticos que realizan on-
line na plataforma Snappet.  

Observación directa e corrección dos traballos mediante as clases virtuais. 

Instrumentos: Rexistro de produccións e rexistro descriptivo de clases 
virtuais. Portafolio do alumno. 

 

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:  Seguimento real dos exercicios prácticos que realizan on-
line na plataforma Snappet. Correción dos traballos elaborados con 
diferentes programas informáticos e reenviados o titor. 

Instrumentos: Lista de control dos traballos realizados, rexistro en escalas 
de valoración e posterior rexistro no portafolios do alumno. 

 

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: 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 e corrección das tarefas que enviará o alumnado 
realizadas, ben en formato dixital (aplicacións informáticas e procesadores 
de texto) ou impresas. 

 

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: Comprobación da realización das tarefas tanto online 
como fichas propostas e corrección das actividades reenviadas. 

Instrumentos: Lista de control dos traballos elaborados e escalas de 
valoración. 

 

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: Control e comprobación das tarefas e cuestionarios 
reenviados a través do correo electrónico. 

Instrumentos: Lista de control e rexistro rubricado dos traballos 
elaborados. 

 

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: Seguimento e comprobación das tarefas propostas que 
reenvian ó correo electrónico. 

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

 

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: -Avaliación continua, consistente en tarefas de repaso e 
ampliación, a través do seguimento do alumno en rexistro, dos traballos a 
recibir, tendo en conta o traballo realizado n ana primeira e segunda 
avaliación. A avaliación será realizada a través da observancia do traballo 
recibído, a capacidade de redacción e a elección das respostas. 

Continuidade periódica na realización das tarefas de envio semanal. 

Instrumentos: 

 -Tarefas recibídas 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: Valoración positiva do esforzo e valentía que están a ter os  
alumnos e alumnas na situación que nos atopamos. 

Instrumentos:  Escala de valoración positiva da súa forza e enfrentamento 
ante os valores que lles ensina a vida. 

 

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 As actividades levadas a cabo neste terceiro trimestre foron 
programadas de xeito que fosen cortas e variadas para manter ó 
alumno ou alumna activos, motivados e non caian no aburrimento. 
Empregamos a plataforma integral Snappet para as materias de lengua 
castelán e matemáticas. Unha plataforma que nos permite recopilar 
tanto explicacións como a práctica das explicacións con exercicios. 
Ademais podemos facer un seguimento personalizado a tempo real. 
Logo nas demais materias optouse por traballar con material como 
fichas en word, mapas interactivos, enlaces a videos educativos na 
rede e incluso pasatempos, unhas actividades entretidas que nos 
axudan a repasar conceptos traballados en diferentes áreas. 
Leváronse a cabo diversas actividades integradas como “Cadros con 
historia” e “Construíndo un instrumento”, entre outras. 
Na área de música as actividades baseáronse en 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 e obradoiro de xogos: realización de xogos e actividades 

interactivas. 
En Ed. Física, todas as actividades, dado a situación na que nos 

atopamos 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. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía baséase nunha metodoloxía activa e motivadora que se 
leva a cabo diariamente a través de mensaxes electrónicas, chamadas 
telefónicas, videos explicativos e clases virtuais onde  podemos 
interactuar cos nenos e guiar o proceso de ensino-aprendizaxe.   Esta 
metodoloxía fainos posible facer un  seguimento das tarefas e do 
progreso de cada alumno e alumna a través das correccións diarias 
que se lles reenvían (feedback) 
Na aula, de maneira temporal, hai un alumno sen conectividade. Sí 
pode acceder á rede cun móvil, pero non para realizar certas tarefas. 
Dada esta situación, con este alumno optouse por prepararlle un 
material impreso quincenal que o propio concello de Camariñas lle 
achegou.  

Materiais e recursos Material funxible, materiais cotiáns do ámbito do fogar, cancións, 

vídeos, material elaborado polos docentes,  páxinas web interactivas, 

plataformas web, blog creado para a aula e blog do centro. 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 
O alumnado estará informado a través das aplicacións Tokapp e 
Abalar movil e correos electrónicos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

