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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

MATEMÁTICAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

• B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 
razoamentos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturais, fraccións e 
decimais ata as milésimas). 

• MTB2.1.1. Identifica os números romanos 
aplicando o coñecemento á comprensión de 
datacións. 

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

• B2.6. 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. 

• MTB2.6.2. Descompón de forma aditiva e de 
forma aditivo-multiplicativa, números menores de 
un millón, atendendo o valor de posición das súas 
cifras. 

• MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de 
cálculo mental. 

• MTB2.6.9. Estima e redondea o resultado de 
un cálculo valorando a resposta. 

• 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 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso 
de exemplos contrarios), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e tomando decisións, 
valorando as súas consecuencias e a 
conveniencia do seu uso. 

• MTB2.7.2. Reflexiona sobre o procedemento 
aplicado á resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto e buscando outras formas 
de  

• resolvelo. 

• 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. 

• MTB3.2.3. Compara e ordena medidas 
dunha mesma magnitude. 

• MTB3.2.4. Compara superficies de figuras 
planas por superposición, descomposición e 
medición. 

• MTB4.2.1. Calcula a área e o perímetro de: 
rectángulo, cadrado e triángulo. 



 

 

 

LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

• LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas 
principais dun texto sinxelo. 

• LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto 
sinxelo, indicando as ideas principais e 
secundarias. 

• LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto 
sinxelo. 

• B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura. 

• LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de 
lectura en función de cada texto: de investigación, 
de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución 
de problemas. 

• B2.12. Analizar textos sinxelos escritos en 
diferentes variedades da lingua galega. 

• LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as 
diferenzas lingüísticas, bastante evidentes, das 
variedades da lingua galega. 

• LGB2.12.2. Valora a variedade interna da 
lingua como símbolo de riqueza lingüística e 
cultural, así como o estándar como variante 
unificadora. 

• B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso 
do dicionario e do traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a lingua. 

• LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, homónimos, palabras polisémicas de 
uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

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

• LGB5.3.1. Identifica as características 
principais dos diferentes xéneros literarios: 
narrativa, poesía e teatro. 

• LGB5.3.2. Distingue algúns recursos 
retóricos e métricos propios dos poemas. 

• LGB5.3.4. Identifica os temas recorrentes 
na literatura. 

• 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. 

• LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes 
tipos de enunciado: declarativo, interrogativo, 
exclamativo, imperativo. 

• B4.2. Coñecer e 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 xerais e de acentuación diacrítica e 
aprecia o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

• B4.2. Comprender o método de calcular a 

área dun paralelogramo, triángulo, trapecio 

e rombo. Calcular a área de figuras planas. 

• MTB4.2.2. Aplica os conceptos de perímetro 
e superficie de figuras para a realización de 
cálculos sobre planos e espazos reais e para 
interpretar situacións da vida diaria. 



• 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 explícitos. 

• 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. 

• LGB1.1.2. Comprende o significado literal e 
inferencial dun texto oral sinxelo, distinguindo, de 
maneira xeral, información de opinión. 

• B1.3. Interpretar correctamente a retranca, 
a ironía e os dobres sentidos, en situacións de 
comunicación nas que estes resulten bastante 
evidentes. 

• LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a 
retranca, a ironía e os dobres sentidos. 

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

• LGB3.3.1. Elabora textos escritos propios 
do ámbito académico (cuestionarios, resumos, 
descricións, explicacións...) para obter, organizar 
e comunicar información. 

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

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

• LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación. 

• 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. 

• B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso 
do dicionario e do traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a lingua. 

• LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras 
derivadas (prefixación e sufixación) e compostas, 
identificando e formando familias de palabras. 

• B4.2. Coñecer e 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. 

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

especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, 
ll/i/x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

• B1.5. Recoñecer o tema e as ideas 
principais dos textos orais, e identificar ideas ou 
valores non explícitos accesibles á súa idade. 

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

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

• LCB1.5.3. Responde preguntas 
correspondentes á comprensión interpretativa. 

• LCB1.5.4. Utiliza a información recollida 
para levar a cabo diversas actividades en 
situación de aprendizaxe individual ou colectivo. 

• 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. 

• LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, 
textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito 
social e escolar, atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos)  

• LCB3.1.2. Escribe textos organizando as 
ideas con cohesión básica e respectando as 
normas gramaticais e ortográficas.   

• LCB3.1.3. Escribe, de forma creativa, 
diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe 
ás características do xénero.   

• LCB3.1.6. Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza. 

• B3.4. Utilizar de xeito autónomo o 
dicionario. 

• LCB3.4.1. Utiliza habitualmente o 
dicionario,en diferentes soportes, no proceso de 
escritura.   

• LCB4.3.1. Coñece a estrutura do dicionario 
e úsao, en diferentes soportes para buscar o 
significado de calquera palabra (derivados, 
sinónimos etc.). 

• 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.   

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

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

• LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.   

• LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til nos 



lingua. textos de elaboración propia. 

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

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

 

• LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, 
aumentativos,diminutivos e sinónimos en textos 
literarios. 

• B3.3. Aplicar todas as fases do proceso 
de escritura na produción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión e reescritura, utilizando esquemas e 
mapas conceptuais, aplicando estratexias de 
tratamento da información, redactando os seus 
textos con claridade, precisión e corrección e 
avaliando, coa axuda de guías, as producións 
propias e alleas. 

• LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de 
puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel nos seus textos 
escritos.   

• LCB3.3.2. Reproduce textos ditados, logo de 
identificar o sentido global e a información 
específica neles. 

• B2.6. Identificar a estrutura organizativa 
de diferentes textos lidos, centrándose na 
interpretación 

• LB2.6.1. Identifica a intención comunicativa 
de textos xornalísticos e publicitarios. Diferenza 
entre información e publicidade.  LCB2.6.2. 
Interpreta a linguaxe figurada, en textos 
publicitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

 O carácter da avaliación é continua e globalizada, xa que atende ao aprendizaxe como proceso, 

contrastando diversos momentos ou fases e, ademais, tendo en conta o progreso do alumno no 

conxunto de áreas do currículo. Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno, así 

coma integradora, contemplando a existencia de diferentes grupos e situacións e a flexibilidade na 

aplicación dos criterios de avaliación que se seleccionan. Ademáis é unha avaliación diagnóstica e 

formativa. Todos os instrumentos de avaliación contribuirán a valoración dos estándares de 

aprendizaxe avaliables e o grado de adquisición das competencias básicas. 

 

En base a isto, establécese: 

 

Avaliación Instrumentos de avaliación 

 

 

1º e 2º Avaliación 

 

• Ferramentas de avaliación do traballo competencial 

• Probas de avaliación escritas 

• Evidencias dos estándares de aprendizaxe 

Porcentaxe  na cualificación 

20% 

70% 

10% 

Cualificación total 100% 

 

 

3º Avaliación 

Procedemento: Valoración telemática a partir das actividades desenvolvidas neste 

período, tendo sempre carácter positivo de forma que favoreza ao alumno/a.* 

Instrumentos:  

• Ferramentas de avaliación do traballo competencial 

• Probas de avaliación mediante formularios online 

• Evidencias dos estándares de aprendizaxe 

 
AVALIACIÓN 
ORDINARIA 

 
Cualificación final 

 A cualificación final do curso adaptarase as aprendizaxes desenvolvidas durante os 

primeiros trimestres do curso e os estándares e competencias imprescindibles 

anteriormente mencionados. Tal que así, obterase mediante a media da 1º e 2º 

avaliación e, segundo a valoración da 3º avaliación, poderáse únicamente ampliar a 

puntuación final.  

*Aplicaráselle o disposto no punto 7.3 das Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do 3º trimestre do curso 2019-20 (con data do 27 de abril de 2020). 

 

 

 

 

 

 



 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 

Actividades Realízanse actividades de repaso, reforzo e de ampliación de contidos. A soporte papel (nas 

súas libretas) e dixital, facendo uso de aplicacións como genially, socrative, kahoot e 

formularios Google. 

Metodoloxía Alumnado con 

conectividade 

• Comunicamos as actividades propostas todos os días lectivos 

na web do centro e na plataforma classroom. Facilitando as 

solucións, das que o precisen, o día posterior. 

• Videos explicativos (de youtube ou grabados pola mestra) 

colgados na plataforma classroom. 

• Actividades intectivas a través de aplicacións como genially, 

socrative, kahoot e formularios Google. 

• Recollida e corrección de tarefas diaria mediante imaxe a 

través da plataforma classroom. 

• Contacto diario mediante chat de Hangouts e Gmail ou 

tablón de classroom. 

• Videoclases semanais para resolver dúbida. mediante jitsi-

meet. 

Alumnado sen 

conectividade 

Non se deu o caso. 

Materiais e 

recursos 

• Comunicación constante vía correos electrónicos, abalar móbil, hangouts, plataforma 

classroom de google, videoclases mediante jitsi-meet, e telefónica.  

• Libros dixitais e-dixgal. Libros de lectura, diccionarios e material escolar (dado que o levaron 

todo o da aula para os seus fogares). 

• Youtube e vídeos explicativos máis concretos creados pola mestra. 

• Aplicacións como socrative,  genially, , kahoot e formularios Google para levar a cabo a 

gamificación do aprendizaxe. 

 

 

4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Información ao alumnado 

e ás familias 

O procedemento para informar ao alumnado será: 

• Publicación na web do centro. 

• Notificación por abalar móvil. 

• Mensaxe informativo nos correos e chat hangouts. 

 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 



 


