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4º EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
CIENCIAS DA NATUREZA
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira ordenada,
clara e limpa.

CCL, CMCCT, CD

CNB1.1.3. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e
ten iniciativa na toma de decisións.

CAA, CMCCT, CSIEE

CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos.

CAA, CMCCT, CD

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis
importantes para o seu funcionamento.

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no
funcionamento do organismo.

CMCCT

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o
desenvolvemento persoal de determinados hábitos de alimentación,
hixiene, exercicio físico e descanso.

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de alimentación sa
e diferencia prácticas e mensaxes que son contraproducentes para a saúde.

CMCCT, CSC

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade.

CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos en función dos nutrientes principais.

CMCCT

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

B3.2. Planificar, observar e comparar, empregando os instrumentos e o
material necesarios e rexistrar de forma cooperativa, algún proceso
asociado ao ciclo vital dun ser vivo contrastando os rexistros propios e os
dos compañeiros con información doutras fontes. Comunicar de xeito oral
e escrito os resultados, empregando soportes textuais variados.
B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos recursos
naturais e consecuencias do seu uso inadecuado facendo fincapé no
aforro enerxético e no impacto medioambiental.

CNB3.2.1. Coñece e explica as funcións de relación, reprodución e alimentación.

CMCCT

CNB4.1.2. Explica algunhas características e propiedades do aire e as actuacións
necesarias para evitar a súa contaminación.

CMCCT, CCL, CSC

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para
recoñecer os cambios de certos corpos diante da luz e os efectos de
forzas coñecidas no movemento dos corpos.

CNB4.2.1. Investiga e explica o comportamento de certos corpos diante da luz.

CMCCT, CCL

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.
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B4.3. Realizar experiencias con mesturas sinxelas de substancias
relacionadas coa vida doméstica e do contorno e achegar conclusións
sobre os resultados.

CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes substancias de uso cotián con
respecto á auga e presenta conclusións en diferentes soportes.

CMCCT

CNB4.3.2. Identifica e prepara algunhas mesturas de uso doméstico.

CMCCT

CNB4.3.3. Separa compoñentes dalgunhas mesturas de uso cotián presentando
conclusións sobre os resultados.

CMCCT

CIENCIAS SOCIAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

B1.1. Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección
e organización de información sobre fenómenos previamente delimitados,
a realización dun produto, a documentación do proceso e a comunicación
do resultados.

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, CCL

B2.1. Coñecer a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e
analizar as súas influencias e consecuencias no medio que o rodea.

CSB2.1..1 Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas
tectónicas e as súas consecuencias.

CMCCT, CAA , CCL

B2.2. Explicar e comparar as distintas formas de representar a superficie
terrestre identificando os polos, o eixe e os hemisferios e analizar cal delas
reflicte mellor a realidade á que representa.

CSB2.2.1. Explica e compara as distintas formas de representación da Terra,
planos, mapas, planisferios e globos terráqueos identificando polos, eixe e
hemisferios.

CMCCT, CCL, CAA

B2.5. Explicar que é o tempo atmosférico, coñecer os instrumentos de
medida, o seu uso, realizar medicións e interpretacións de gráficos a
través dos datos recollidos nunha estación meteorolóxica de cara a facer
unha predición do tempo atmosférico para un período de tempo
determinado e a comunicación deste empregando mapas do tempo.

CSB2.5.1. Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de medida
que se utilizan para a recollida de datos atmosféricos clasificándoos segundo a
función e información que proporcionan e fai medicións, interpretacións de datos e
predicións do tempo atmosférico.

CMCCT, CCL, CAA

CSB2.5.2. Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e
confecciona e interpreta gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións.

CMCCT, CCL , CAA, CD

CSB2.5.2. Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e
confecciona e interpreta gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións.

CMCCT, CCL , CAA, CD

CSB2.6.1. Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e cursos de
auga, explicando como se forman as augas subterráneas, como afloran e como se
accede a elas.

CMCCT, CCL, CSC

CSB2.6.2. Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas.

CMCCT, CCL

B.2.6. Explicar a hidrosfera, identificar e nomear masas e cursos de auga,
diferenciando augas superficiais e augas subterráneas, cuncas e vertentes
hidrográficas e analizar as partes as partes dun río do medio próximo.
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B2.8. Describir as características do relevo de Galicia e a súa rede
hidrográfica, localizándoos nun mapa.

CSB2.8.1. Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as súas
vertentes hidrográficas.

CSC, CAA

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

CSB3.5.2. Elabora gráficos sinxelos a partires de datos demográficos de obtidos en
diversas fontes de información.

CMCCT, CAA

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

B4.4. Identificar e localizar no tempo os procesos e acontecementos
históricos e culturais máis relevantes da historia de España para adquirir
unha perspectiva global da súa evolución e coñecer os principais
xacementos arqueolóxicos de Galicia.

CSB4.4.4. Data a Idade Antiga e describe as características básicas da vida naquel
tempo, en especial as referidas á romanización.

CMCCT, CSC, CCEC

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA – LINGUA GALEGA E LITERATURA
Criterios de avaliación
B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, escoitar.

B1.2. Recoñece a información verbal e non verbal dos discursos orais e
integrala nas producións propias.

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer
necesidades de comunicación en diferentes situacións.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa
claridade.
LCB1.1.2. Aplica as normas socio comunicativas: escoita atenta, espera de
quendas, participación respectuosa.
LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non verbais para comunicarse nas
interaccións orais, dándolle valor complementario a estes.
LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas:
articulación, ritmo, entoación.

CCL, CAA, CSC

LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en
diversas situación de comunicación:

CCL, CD, CAA, CSC

CCL, CAA, CSC
CCL
CCL

CSIEE

- diálogos
-exposicións orais segundo modelo e guiadas, con axuda, cando cumpra, das
tecnoloxías da información e comunicación.
LCB1.3.2. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de
aprendizaxe compartida.
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CSIEE
B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais sinxelos.

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar con atención,
recoller datos, preguntar e repreguntar.
B1.9. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de
aprendizaxe e de acceso a informacións e experiencias de outras persoas.
B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos.
B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando
a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía.

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de textos sinxelos de diversa
tipoloxía.

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos.
B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na biblioteca para seleccionar e
recoller información, ampliar coñecementos e aplicalos en traballos
persoais.
B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a
procura e tratamento guiado da información.
B3.1. Producir textossegundo un modelo con diferentes intencións
comunicativas, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía,
orde e presentación.

LCB1.5.1. Comprende 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.
LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á comprensión literal.
LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender:
escoita, recollida de datos, pregunta e repregunta.
LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para recoller
información.
LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade, imitando
modelos.
LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade,
diferentes tipos de textos apropiados á súa idade
LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos
do ámbito escolar e social.
LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade
e reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais.
LCB2.3.1. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das
ilustracións redundantes.
LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto.

CCL, CAA

LCB2.3.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un
texto.
LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a información contida nos gráficos e
ilustracións coa información que aparece no texto.
LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuais sinxelos.

CCL, CCA

LCB2.3.6. Iníciase na utilización autónoma do dicionario en distintos soportes, no
seu traballo escolar.
LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura voluntaria de diferentes textos.
LCB2.5.1. Consulta biblioteca, de xeito guiado, de diferentes fontes bibliográficas e
textos en soporte informático para obter información para realizar traballos
individuais ou en grupo.
LCB2.5.2. Localiza na biblioteca de aula e centro lecturas axeitadas ao seu gusto
persoal e intereses, aplicando as normas básicas de funcionamento da mesma.
LCB2.10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e
tratamento guiado da información.
LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de
cohesión básicos e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas.
LCB3.1.3. Elabora e presenta, de forma guiada, un informe sinxelo, utilizando
soporte papel e informático sobre tarefas ou proxectos realizados.

CCL, CAA
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CCL, CAA, CSC, CSIEE
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CCL
CCL, CAA
CCL, CAA
CCL, CAA
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CCL, CCA

CCL
CCL, CD, CAA
CCL, CD, CAA
CCL, CD, CAA
CCL, CAA, CSIEE
CCL, CD, CAA, CSIEE

CENTRO: CPR PLURILINGÜE LA MILAGROSA
CURSO: 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua escrita.
B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación dun pensamento crítico
que impida discriminacións e prexuízos.
B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e da Comunicación de modo
eficiente e responsable para presentar as súas producións.
B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significado
das palabras e campos semánticos), así como as regras de ortografía
para favorecer unha comunicación máis eficaz.

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

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos.

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

LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando
riscos, inclinación de liñas etc.
LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente

CCL, CAA

LCB3.3.2. Reproduce textos ditados.
LCB3.6.1. Exprésase por escrito, utilizando de xeito habitual, unha linguaxe
non sexista e respectuosa coas diferenzas.
LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e da
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, buscar
imaxes, crear táboas e gráficas etc.
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.
LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas formas
persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo dos verbos ao
producir textos orais e escritos.
LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.
LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou
frases feitas na expresión oral e escrita.
LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas.
LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.
LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos entre oracións ao producir
textos orais e escritos.
LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado.
LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento da estrutura do dicionario e no seu uso
para buscar o significado de diferentes tipos palabras.
LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as
varias que lle ofrece o dicionario.
LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións
escritas.
LCB4.4.1. Utiliza as diferentes clases de palabras para elaborar o discurso.

CCL

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e de
número na expresión oral e escrita.
LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.
LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos.

CCL
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CCL

CCL

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL, CAA
CCL, CAA
CCL
CCL, CAA

CCL
CCL

CENTRO: CPR PLURILINGÜE LA MILAGROSA
CURSO: 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais e outros recursos didácticos
ao seu alcance e propios da súa idade para realizar tarefas e avanzar na
aprendizaxe.
B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e
información.
B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e
recoñecer e interpretar algúns recursos básicos da linguaxe literaria e
diferenza das principais convencións formais dos xéneros.
B5.5. Reproducir textos literarios breves e sinxelos e adaptados á idade.
B5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua
galega e en lingua castelá, como vehículo de comunicación e como
recurso de gozo persoal.
B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais,
sociais e culturais.

LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos seus textos escritos.
LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.
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.
LCB 5.1.1. Valora de forma global, as características fundamentais de textos
literarios narrativos, poéticos e dramáticos.
LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e comentadas de textos narrativos de
tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura
actual.
LCB 5.2.2. Interpreta, intuitivamente, a linguaxe figurada en textos literarios.

CCL
CCL

LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos textos orais adecuados á súa
idade: contos, poemas, cancións.
LCB 5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua
galega e castelá, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo
persoal.
LGB5.7.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de
relación social, respectando e valorando a diversidade cultural.

CCL, CAA, CCEC

CCL, CD, CAA

CCL, CCEC
CCL, CCEC

CCL, CAA

CCL, CSC, CCEC

CCL, CCEC

MATEMÁTICAS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

B1.1. Expresar verbalmente de forma razoada o proceso seguido na
resolución dun problema.

MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na
resolución dun problema de matemáticas ou en contextos da realidade.

CMCT, CCL

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

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as
operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as
solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc.

CMCT, CAA, CSIEE

B1.3. Profundar en problemas resoltos propoñendo pequenas variacións

MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución
de problemas

CMCT, CAA, CSIEE

MTB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos
problemas a resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e
eficacia.

CMCT, CAA, CSIEE

MTB1.3.1. Profunda en problemas unha vez resoltos, analizando a coherencia da

CMCT, CAA, CSIEE
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nos datos, outras preguntas etc

B1.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu
nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e
valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados para a
resolución de problemas
B1.5. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo
matemático.
B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos
tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as
centésimas).

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor
B2.3. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións,
aplicando as súas propiedades, as estratexias persoais e os diferentes
procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se
realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación,
calculadora), usando o máis adecuado.
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.

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

solución e buscando outras formas de resolvelos.
MTB1.3.2. Formula novos problemas, a partir dun resolto: variando os datos,
propoñendo novas preguntas, conectando coa realidade, buscando outros
contextos etc.

CMCT, CAA, CSIEE

MTB1.4.1. Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático

CMCT, CAA

MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas:
esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada.
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 decimais ata as centésimas), utilizando razoamentos
apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.
MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números naturais e decimais,
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras
MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas.

CMCT, CSC, CSIEE

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na
resolución de problemas contextualizados.
MTB2.3.3. Realiza operacións con números decimais na resolución de problemas
contextualizados.
MTB2.4.1. Emprega 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 cotiás.
MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias
2, 10, 100 a partir calquera número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir de múltiplos
de 5, 25 e 50.
MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental

CMCT, CAA

MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta

CMCT, CAA

MTB2.5.1. 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.

CMCT, CAA

MTB2.5.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas
revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e

CMCT, CAA, CSIEE
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interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo.
B3.1. Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada
caso, estimando a medida de magnitudes de lonxitude, capacidade,
masa e tempo facendo previsións razoables.

B3.2. Operar con diferentes medidas
B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación,
utilizándoas para resolver problemas da vida diaria.
B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e
billetes do sistema monetario da Unión Europea
B4.1. Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, triángulo,
trapecio e rombo
B4.3. Coñecer as características e aplicalas para clasificar: poliedros,
prismas, pirámides, corpos redondos: cono, cilindro e esfera e os seus
elementos básicos.
B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando algúns
recursos sinxelos de representación gráfica: táboas de datos, bloques de
barras, diagramas lineais… comunicando a información

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos e espazos
coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e
expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia
utilizada.
MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais
e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha
medida
MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple
dando o resultado na unidade determinada de antemán
MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as
súas relacións.
MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas
e billetes do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver
problemas en situación reais coma figuradas
MTB4.1.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos,
identificando as relacións entre os seus lados e entre ángulos
MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo o número de lados.

CMCT, CCL, CAA

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares.

CMCT, CAA

CMCT, CAA
CMCT
CMCT, CAA
CMCT, CAA, CSC
CMCT, CAA
CMCT, CAA

INGLÉS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos
orais moi breves con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso
cotiá con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos presentes nas
situacións comunicativas e conectados cos propios intereses e coas
propias experiencias,articulados con claridade e lentamente, transmitidos
de viva voz ou por a través de recursos multimedia que non distorsionen a
mensaxe.

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de textos
orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios
audiovisuais ou da Internet adecuados a súa idade.
PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións
coñecidas en textos orais (contos, cancións e conversas) sobre temas familiares ou
do seu interese e expresados con claridade e que conten con apoio visual.
PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que
participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de
comunicación e da Internet.
PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.

CCL

PLEB1.5. Interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora da
súa pronuncia, entoación e acentuación.

CCL, CSC

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a
comprensión do sentido xeral, e a información mais importante do texto.
B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos
diferentes contextos comunicativos de forma significativa.
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B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de
comunicación sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna
inmediata, usando expresións e frases coñecidas e de uso frecuente,
normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or/then).
B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais de
comunicación que requiran un intercambio directo de información en áreas
de necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha pronuncia
axeitada e empregando as convencións propias do proceso comunicativo.
B2.3. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación.
B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos
e de uso diario.
B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis
importantes en textos escritos sinxelos de temas previamente traballados
de forma oral e de interese para o alumnado, e conte con apoio visual en
soporte papel ou dixital.
B3.2. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos.
B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións
comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e
interrogacións.
B4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas,
nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións
ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo,
da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en
situacións familiares e predicibles.
B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a
produción de textos escritos.
B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para
escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao
falar, cunha ortografía aceptable.
B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar
actividades preelaboradas polo persoal docente.

PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e
elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese,
sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación
comprensibles.
PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás.
PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.

CCL, CSC

PLEB2.5. Manifesta interese e respecto polas apartacións do seus compañeiros/as.

CSC

PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas
diferentes situacións comunicativas.
PLEB2.9. Domina progresivamente aspectos fonéticos, do ritmo, da acentuación e
da entoación da lingua estranxeira para a produción de textos orais.

CCL, CSC

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados
previamente de forma oral.

CCL

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de
apoio visual, acorde a súa idade procedente dos medios de comunicación
adaptados a súa competencia lingüística.

CCL

PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

CCL, CAA

PLEB3.9. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos
textos escritos.

CCL, CSIEE

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá
traballadas previamente de forma oral.
PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando a
estrutura gramatical coñecida.
PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e
con léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións de relación
interpersoal (invitacións, notas e avisos).
PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus datos persoais e dos e das
demais (nome, apelido, idade...).
PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase
como, por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto,
que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar.
PLEB4.7. Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de forma
individual ou en parella seguindo o modelo traballado.

CCL

PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos,
inclinación de liñas etc.

CAA, CSIEE
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B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos para
unha comprensión adecuada do texto oral e escrito.
B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura.
B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais
ou simuladas en contextos dirixidos.
B5.4. Obter e dar información persoal, sobre o seu contorno máis
inmediato en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula.
B5.5. Expresar nocións básicas relativas a rutinas, tempo e vestimenta.
B5.6. Expresar e identificar localización de persoas, de obxectos e de
lugares.
B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar
as funcións comunicativas propias do seu nivel.
B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados
asociados.
B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar
frases sinxelas con conectores básicos como and, or, then).
B5.10. Mostrar un controlsobre un conxunto de estruturas gramaticais
sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio
memorizado.

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua
estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos propios, amosando
unha actitude de apertura cara ao diferente.

CCL,CAA, CSC

PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.

CCL,CAA, CSC

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de
aprendizaxe cotiás en distintos contextos.
PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día,
vestimentas…
PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización
(obxectos, espazos, seres vivos …).
PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos.
PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan
información.
PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións
habituais.
PLEB5.12. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de
producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.
PLEB5.13. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para
participar nas interaccións de aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa idade e
escribir con léxico traballado previamente.

CCL, CSC
CCL
CCL, CSC
CCL
CCL
CCL, CAA
CCL, CAA
CCL, CAA

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións
comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela.
B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados
coas súas experiencias, intereses e próximos á súa idade.

EDUCACIÓN FÍSICA
Criterios de avaliación
B1.1. Opinar, tanto desde a perspectiva de participante como de
espectador ou espectadora, ante as posibles situacións conflitivas
xurdidas, participando en debates, e aceptando as opinións dos e das
demais.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as características dun
xogo practicado na clase.

CCL, CAA, CSC

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.

CSC, CAA, CSIEE

EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica
deportiva.

CSC, CAA, CSIEE
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B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable,
respectándose a un mesmo e ás outras persoas nas actividades físicas e
nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con
interese e iniciativa individual e traballo en equipo.

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a das demais
persoas.

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

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.

EFB1.1.5. Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades.

CSC, CSIEE, CAA

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora
da competencia motriz.

CSC, CAA

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.

CSIEE, CAA, CCEC

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.

CSC, CSIEE, CAA

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.

CSC

EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das
competicións con deportividade.

CSC, CAA

EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas de educación viaria en contornos
habituais e non habituais.

CSC, CAA

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de
competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.

CSC, CAA

EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que
comportan as aprendizaxes de novas habilidades.

CSC, CAA, CSIEE

EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración.

CAA, CSC

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación a alturas
variables.

CSC, CAA

EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en
movementos segmentarios básicos e no control postural.

CMCCT, CAA, CSC

EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos
en movemento, con e sen manipulación de distintos móbiles.

CAA, CSC, CSIEE

EFB2.2.5. Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante combinacións de
estímulos visuais, auditivos e táctiles no tempo e no espazo.

CAA, CSC, CSIEE

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 espazotemporais.

CSC, CCEC, CAA

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de
contornos e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas sen perder o

CSC, CCEE, CAA
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equilibrio e a continuidade, axustando a súa realización aos parámetros espazotemporais.

B4.2. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades artístico-expresivas.

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.

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.

EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos
(lanzamento, recepción) a diferentes tipos de contornos e de actividades físicodeportivas e artístico-expresivas aplicando os xestos e utilizando os segmentos
dominantes.

CSC, CCEE, CAA

EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos
sen perder o equilibrio e a continuidade, tendo en conta dous eixes corporais e os
dous sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais.

CSC, CCEE, CAA

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies.

CSC, CAA, CSIEE

EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en
contornos non habituais con certo nivel de incertezas.

CSC, CAA

EFB4.2.1. Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nas actividades
artístico-expresivas.

CMCCT, CSC, CAA

EFB4.2.2. Coñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas para
a mellora das habilidades motrices implicadas nas actividades artístico-expresivas.

CMCCT, CAA, CSC

EFB5.1.1. Participa activamente nas actividades propostas para mellorar as
capacidades físicas relacionándoas coa saúde.

CSIEE, CAA

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

CSC, CAA, CMCCT

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

CSC, CAA

EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados recoñecendo a súa importancia para
saúde.

CSC, CAA, CSIEE,
CMCCT

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma.

CSC, CAA, CSIEE

EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á
saúde.

CAA, CSC

EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca en repouso e realizando actividade física,
nel mesmo ou nun compañeiro ou compañeira.

CAA, CMCCT, CSC

EFB5.2.3. Percibe e comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ás demandas

CAA, CSIEE, CSC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 13 DE 18

CENTRO: CPR PLURILINGÜE LA MILAGROSA
CURSO: 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

da estrutura da clase de Educación física.
B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación
e as medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física.

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, sendo capaz
de realizar o quecemento con certa autonomía.

CAA, CSC

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades
físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver
as situacións motrices, actuando de forma individual, coordinada e
cooperativa e desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos e
actividades

EFB6.1.1. Consolida o uso dos recursos adecuados para resolver situacións
básicas de táctica individual e colectiva en situacións motrices habituais.

CSC, CSIEE, CAA

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades
físicas.

CAA, CSIEE, CSC

B6.2. Coñecer, a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas,en
especial as de Galicia.

B6.2.1. Recoñece as diferenzas, características básicas entre xogos populares,
deportes colectivos, deportes individuais e actividades na natureza.

CCEC, CAA, CSC

B6.2.2. Recoñece a orixe e a importancia dos xogos e os deportes tradicionais de
Galicia
B6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as
regras básicas.
B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas.

B6.4 Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e
actividades ao aire libre, identificando e realizando accións concretas
dirixidas á súa preservación.

EFB6.3.1. Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nos xogos e nas
actividades deportivas.

CSC, CAA

EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de
cooperación e de oposición.

CAA, CSC

EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran as
actividades no medio natural.

CSC, CAA

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais respectando a flora e a fauna do lugar.

CSC, CAA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA E MUSICAL)
Criterios de avaliación
B1.1. Aproximarse á lectura, análise e interpretación da arte e as imaxes
fixas e en movemento nos seus contextos culturais e históricos,
comprendendo, de maneira crítica, o significado e función social, sendo
capaz de elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos adquiridos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

EPB1.1.1. Analiza, de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada, imaxes
fixas atendendo ao tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos,
cores, luz, función, ... ).
EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos de
tamaño, equilibrio, proporción e cor, e engadindo textos utilizando a tipografíamáis
axeitada á súa función.
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B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se
utilizan nas produciónsartísticas.
B2.2. Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, manexando
ferramentas básicas de precisión e utilizando escalas e proporcións.
B2.3. Utilizar e manexar as novas tecnoloxías da información e da
comunicación como medio de información, investigación e deseño.
B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os
espazos.
B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e
coñecer exemplos de obras variadas da nosa cultura e doutras culturas.
B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os
elementos que as compoñen.
B1.4. Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos,
amosando interese por coñecer instrumentos doutras culturas.
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.
B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión
corporal e a danza.
B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega
e de otras culturas.

EPB1.1.3. Secuencia unha historia en diferentes viñetas nas que incorpora imaxes
e textos seguindo o patrón do cómic.
EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de forma oral e escrita, o contido das imaxes
dunha obra artística concreta.
EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, cores,
texturas e materiais.
EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con precisión, con distintos materiais e
texturas, creando formas tridimensionais.
EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con figuras xeométricas, apreciando o
valor expresivo da cor.
EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos para obter información sobre o
contexto artístico e cultural para as súas producións.
EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as
indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo.

CCEC, CCL, CAA

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical.

CCL, CCEC

EMB1.1.3. Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións
e representacións musicais.
EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e agrupacións
instrumentais ou vocais.
EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión.

CSC

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras.

CCEC, CAA

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos
agrupamentos, con e sen acompañamento.
EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa
forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó.
EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta
danzas.

CCEC, CAA, CSC

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e disfruta interpretando danzas tradicionales
galegas e de outras culturas.

CCEC, CAA, CMCCT

CCL, CCEC, CSC
CCEC
CCEC
CCEC, CSIEE
CCEC, CD
CSC, CSIEE, CCEC,
CAA

CAA, CCEC
CAA, CCEC

CCEC, CAA, CMCCT
CCEC, CAA, CMCCT

RELIXIÓN
Criterios de avaliación
1. Descubrirnos relatos das relixións antigas a experiencia do pecado
humana.
2. Identificar a necesidade do perdón para ser feliz.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

1.1 Atopa e describe situacións de pecado descubertas nos relatos das relixións
antigas.
2.1 Recorda e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan do perdón.
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1. Identificar a orixe do pecado nalgúns relatos bíblicos...
2. Descubrir e valorar a razón pola que David sente a necesidade de
redención.
3. Aprender e lembrar historias bíblicas nas que Deus promete o
Mesías.

1. Comprender o significado dalgunhas parábolas do perdón.
2. Memorizar algunhas das accións onde Xesús concede o perdón.
3. Recoñecer a iniciativa de Xesús polos máis necesitados e os
enfermos.
4. Comprender e apreciar que, na súa paixó n e morte, Xesús e st á
cumprindo a vontade do Pai.

1. Explicar que a través do sacramento da Reconciliación Deus
concede o perdón.
2. Diferenciar signos e momentos da celebración eucarística.
3. Coñecer características da Coresma como tempo penitencial.

1.1 Sitúa no relato as frases que expresan a falta de colaboración na tarefa de
Deus e o rexeito da amizade con EL aplica as situacións actuais.
1.2 Recorda e narra acontecementos actuais nos que se rexeitou a amizade con
Deus.
2 .1 Id e n t i f i c a e d e s c r i b e comportamentos David a do rei David que se o
poñen á vontade de Deus.
3.1 Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas onde Deus fai a promesa do
Mesías.
1.1 Analiza, comenta e crea relatos onde actualiza as parábolas do fillo pródigo
e do fariseo o publicano.
2.1 Visualiza,en obras de arte, escenas de perdón e explícaas.
3.1 Busca, subliña e comenta rasgos da preferencia de Xesús polos máis
necesitados e os enfermos nos textos evanxélicos.
4.1 Secuencia ordenadamente escenas da Historia da Paixón e identifica as
palabras de Xesús que expresan a relación co seu pai
4.2 Distingue e explica frases do relato da oración do Huerto dos Olivos que
expresa na obediencia de Xesús ao Pai.
1.1 Coñece e explica as condicións para acoller o perdón de Deus.
1.2 Describe os pasos da celebración do sacramento do Perdón.
2.1 Vincula símbolos, significados e momentos n a c e l e b ra ci ó n eucarística.
3.1 Investiga e presenta con diversos recursos obras e institucións da igrexa de
carácter penitencial.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-Revisión dos traballos escritos, escaneados ou fotografados e dos vídeos e
audios que elabora o alumnado e envían ao correo electrónico do
profesorado e ás plataformas dixitais de SM, Liveworksheets, LittleBridge e
Snappet
-Conversas, telefónicas ou mediante videoconferencias, co alumnado e coas
familias.
Instrumentos:
-Correo electrónico
-Plataforma de videoconferencias CISCO WEBEX
-Teléfono
-Plataformas dixitais: SM, Liveworksheets, LittleBridge e Snappet.

Cualificación final

Teranse en conta á alza os resultados da 1ª e da 2ª avaliación e a valoración
do interese, actitude e das actividades presentadas na 3ª avaliación.
Criterios de avaliación:
Non temos neste curso alumnado con materias pendentes xa que
establecemos como criterio que se ten superado no curso actual esas
materias dáse por feito que ten superadas a do ano anterior.

Alumnado de
materia pendente Criterios de cualificación:
Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)

Actividades

As actividades para toda a semana son enviadas por correo electrónico.
Son actividades de repaso, reforzo e de ampliación.
En cada entrega hai:
• Actividades para devolver por correo electrónico nun documento
de texto coas tarefas encomendadas.
• Actividades para facer na libreta.
• Traballos de investigación.
• Actividades nas plataformas dixitais.
• Actividades manipulativas e xogos para facer en familia.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos -

-Envíanse, os luns a primeira hora, por correo electrónico a todo o
alumnado, a proposta de traballo a realizar durante a semana.
-Cando algunha actividade requira dunha explicación do mestre envíase
un correo electrónico ou un vídeo con dita explicación e tamén se é
preciso, realizarase unha conexión mediante Webex.
-O alumnado e as familias contactan cos mestres, a través do correo
electrónico, teléfono, Tokapp cando teñen algunha dúbida, e estes
resolven de distintos xeitos, dependendo da natureza da pregunta ou
da capacidade de conectividade do neno/a, gravando un vídeo, falando
co neno/a ou familias, mandando un documento aclaratorio, facendo
unha vídeo chamada...
-Co alumnado sen internet o contacto, envío e corrección de tarefas e
explicacións faise a través do TokApp.
Internet propia
Correo electrónico
Teléfono
CISCO WEBEX
Plataformas dixitais: SM, Liveworksheets, LittleBridge, e Snappet.
Fichas e actividades elaboradas polos mestres.

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

-Envío de actividades: por correo electrónico e mediante a aplicación
de mensaxería educativa TokAppSchool.
-Videoconferencia (Webex).
-Sempre que se requira, tanto por parte do mestre como do alumnado,
para explicacións, dúbidas, corrección e revisión de traballos: chamadas
de teléfono, videoconferencia ou correo electrónico.
Publicación na páxina web do centro.
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