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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

etapa Primaria 

 



 

  

CURSO:  1 º PRIMARIA 



 

Materia:Ciencias da natureza 

Curso: 1ªPRIMARIA 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as 

persoas valorando a diversidade 

 CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo. 

 B2.3. Deseñar, de forma colectiva, un menú semanal de 

merendas saudables para o recreo.  

▪ CNB2.3.1. Analiza os seus costumes na alimentación 

diaria e aplica o menú semanal de merendas na escola. 

B3.1. Identificar e explicar en diferentes soportes, as 

principais características das plantas e dos animais. 

 CNB3.1.1. Explica as principais diferenzas entre plantas e 

animais empregando diferentes soportes. 

 B3.1. Identificar e explicar en diferentes soportes, as 

principais características das plantas e dos animais. 

▪ CNB3.1.2. Identifica e describe, con criterios elementais, 

animais e plantas do seu contorno. 

 B4.1. Adoptar medidas de protección medioambientais e 

poñelas en práctica na escola. 

 CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. 

 B4.1. Adoptar medidas de protección medioambientais e 

poñelas en práctica na escola. 

 

 CNB4.1.2. Identifica e adopta medidas de uso responsable da 

auga na escola. 

 B5.1. Manexar obxectos e aparellos simples domésticos e 

escolares, describir os seus materiais e o seu 

funcionamento e utilizalos con seguridade evitando 

estereotipos sexistas. 

 CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas 

simples de uso cotián empregándoos con seguridade e 

evitando estereotipos sexistas 

    

  

 



 

Materia: Ciencias Sociais 

Curso: 1ºPrimaria 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B2.1.Identificar os elementos principais da contorna 

partindo do máis próximo a través da observación e uso 

das TIC. 

 CSB2.1.2 Describe os elementos básicos da súa contorna máis 

próxima 

 B2.2. Recoñecer as características básicas do aire e a 

auga observadas e experimentadas a través dos sentidos 

 CSB2.2.1.Describe as características principais do aire e da 

auga 

 B2.6.Identificar os elementos que aparecen no ceo e 

coñecer a importancia que o Sol ten para a vida.  

 CSB2.6.1.Nomea os elementos presentes no ceo e explica a 

importancia que o Sol ten para a vida. 

 B2.7.Coñecer a importancia que o movemento dos 

elementos do ceo teñen como indicador do paso do 

tempo: o día, a noite e as partes do día.  

 CSB2.7.1.Relaciona o movemento dos elementos do ceo co 

cambio do día á noite e o paso do tempo ao longo do día: 

mañá, tarde e noite.  

 B3.5. Coñecer as características básicas da contorna 

próxima e diferenciar os conceptos de cidade, vila, aldea. 

 CSB3.5.1.Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a 

súa casa nalgunha delas. 

 B4.2. Coñecer as características das fontes de enerxía e 

materias primas renovables e non renovables e 

relacionalas co desenvolvemento enerxético e sostible.  

 CNB4.2.1. Identifica e explica algunhas das principais 

características das diferentes formas de enerxía: mecánica, 

lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química. 

    

 

 



 

Materia: Língua castelá e literatura 

Curso: 1ºPrimaria 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 ▪ B1.5. Comprender o sentido global dun texto 

oral. 

Identificar información relevantes 

 LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso 

habitual, do ámbito escolar e social.  

 B1.7. Reproducir textos orais próximos aos seus gustos e 

intereses.  

 LCB1.7.1. Canta cancións, conta e recita pequenos contos e 

poemas 

▪    B1.9 Expresarse de forma oral en diferentes 

situacións con vocabulario axeitado e unha 

secuencia coherente. 
 LCB1.9.2. Describe, de forma sinxela, persoas, animais 

obxectos e lugares seguindo unha orde: de arriba a abaixo; de 

abaixo a arriba …. 

 B3.3. Planificar e producir, con axuda, diferentes tipos de 

textos atendendo ao seu formato (descritivos, narrativos, 

dialogados) e intencionalidade comunicativa 

(informativos, literarios e prescritivos) e coida a 

presentación 

▪    LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, 

textos moi sinxelos propios do ámbito escolar e social: 

listas, notas, normas, felicitacións, instrucións, contos, 

anécdotas… 

 B4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre 

a estrutura da lingua. 

 LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. 

    

 

 



 

Materia: Matemáticas 

Curso: 1º Primaria 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando 

razoamentos apropiados. 

 MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99. 

 B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o 

seu valor, en situacións da vida cotiá. 

 MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, 

interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos 

mediante diferentes procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situación de resolución de 

problemas. 

 MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de 

suma na resolución de problemas contextualizados. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos 

mediante diferentes procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situación de resolución de 

problemas. 

 

▪ MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa 

operación de resta (sen levadas) na resolución de 

problemas contextualizados. 

 B4.2. Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, 

rectángulo e triángulo. 

 MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e 

circulares en obxectos do contorno inmediato. 

 

 



 

Materia: Língua galega e literatura 

Curso: 1º Primaria 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.6. Usar fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas 

nos intercambios comunicativos máis habituais 

 LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para 

saudar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse 

e solicitar axuda.  

 B2.1. Comprender a información explícita en textos 

sinxelos de uso cotián ou procedentes dos medios de 

comunicación 

▪ LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos 

sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos á 

experiencia do alumnado, procedentes dos medios de 

comunicación social. 

 B2.3. Ler, de forma guiada, textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar progresivamente á 

expresividade e autonomía lectoras. 

 LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos 

moi sinxelos. 

▪ B3.3. Elaborar textos moi sinxelos que combinen a 

linguaxe verbal e a non verbal.  LGB3.3.1. Elabora textos moi sinxelos que combinan a linguaxe 

verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

 B5.1. Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos 

textos literarios, usando modelos. 

▪ LGB5.1.1. Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo 

diversos textos literarios: breves contos, poemas, 

refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; 

usando modelos. 

    

 

  



 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

1º EP 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da 
súa idade (contos breves e sinxelos, rimas infantís, cancións 
adiviñas moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, 
con claridade e de viva voz ou por medios técnicos que non 
distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio visual moi 
redundante que axude á comprensión. 

 

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou 

canción moi breves, e moi sinxelos, previamente traballados, 

emitidos lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con apoios 

visuais moi redundantes que axuden á comprensión. 

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a 

través de apoio visual. 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e 

breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos simples e breves relacionados con 
temas familiares e de interese para o alumnado, que contan 
con apoio visual.  

 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases simples en textos moi 

sinxelos relacionadas cos temas traballados previamente de 

forma oral. 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 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. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
produción de textos escritos. 

 

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e 

breves seguindo un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela. 

  

 

 



 

  

Materia: Educación Artística 

Curso: 1º 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Describir calidades e características dos 

materiais, dos obxectos e dos instrumentos 

presentes no contexto natural e artificial.  

 

EP1.3.7. Identifica figuras xeométricas básicas.  

 

B2.1 Probar en produción propias as 

posibilidades que adoptan as formas, texturas 

e cores.  

 

EPB2.1.4. Sitúa elementos no espazo nas 

producións plásticas.  

 

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría.  

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras 

e relaciónaas coas súas obras.  

B1.5. Identificar e expresar a través de 

diferentes linguaxes algúns dos elementos 

dunha obra musical (timbre, velocidade, 

intensidade e carácter).  

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa 

elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, 

longo, curto, rápudo, lento, forte, piano, son, 

silencio, agudo, grave, pentagrama, clave de sol, 

branca e negra.  

 

B2.1.Coñecer e utilizar as posibilidades 

sonoras e musicais do corpo e doutros 

obxectos, manipulando materiais como fonte 

de son.  

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  

 

 

 

 



 

Materia: EF 

Curso: 1º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social       

responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e         

outras nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as         

normas e regras establecidas. 

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas.  

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos 

e das demais. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais entre os 

nenos e nenas da clase. 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para 

realizar movementos axeitados ás situacións motrices que se 

lle presentan. 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias. 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes espazo-temporais. 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de 

apoio. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar. 

EFB5.1.1. Intenta cumprir as normas básicas do coidado do corpo 

en relación coa hixiene, con autonomía. 

 

 

 



 

Materia: Relixión Católica 

Curso: 1º Primaria 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 Identificar y valorar la creación como acto de amor de 

Dios al hombre 

Conoce respeta y cuida la obra creada. 

 Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre 

Dios y el hombre. 

Conoce y valora que Dios habla a Abraham y Moises para ser su amigo 

Señala y representa las caracteríasticas de la amistad con Dios: 

Cuidado, protección... 

 Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios 

ha expresado su amor por los hombres en la vida de 

Jesús. 

Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece en 

una familia. 

Nombra y asocia, lugares y acontecimientos importantes en la vida de 

Jesús. 

 La Iglesia, familia de Jesús  Asocia las características de la familia de la Iglesia con las de su 

familia. 

  

  

 



 

CURSO:  2 º PRIMARIA   



 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

2º EP 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da 
súa idade (contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, 
adiviñas moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, 
con claridade e de viva voz ou por medios técnicos que non 
distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio visual moi 
redundante que axude á comprensión. 

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou 

canción moi breves e sinxelos, previamente traballados, emitidos 

lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais 

moi redundantes que axuden á comprensión. 

PLEB1.2.Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre 

temas familiares acompañados de imaxes que os ilustran con 

claridade 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e 

breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, amosando unha 

entoación e pronuncia adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados de forma oral, con entoación e 

pronuncia comprensibles e, se cumprise, rectificando 

espontaneamente 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo 
modelos, compostos de frases simples illadas, utilizando con 
razoable corrección as convencións ortográficas máis 
elementais e os principais signos de puntuación, para falar 
de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa 

vida cotiá. 

  

  

  



 

 

Materia: Educación artística 

Curso: 2º 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Identificar as formas básicas e 

diferentes tonalidades e texturas.  

 

EPB1.3.2. Manexa en producións propias as 

posibilidades que adoptan as diferentes formas, 

cores e texturas  

 

B2.1.Representar de forma persoal ideas, 

accións e situacións valéndose dos elementos 

que configuran a linguaxe visual.  

 

EPB2.1.1. Manexa produccións propias as 

posibilidades que adoptan as cores.  

 

B2.24. Utilizar nas súas representacións 

distintos tipos de liñas (curva, quebrada, 

recta,etc.) e formas xeométricas  

EP2.4.1. Utiliza liñas e dormas xeométricas nos 

debuxos.  

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría.  

EMB1.3.1.Coñece algunhas persoas compositoras 

e relaciónaas coas súas obras.  

B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias instrumnentais.  

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 

instrumentos, e clasifícaos por familias  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA:SOCIAIS 

CURSO:2º PRIMARIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

● B1.1.Realizar traballos de investigación que partan do 

establecemento de conxecturas, da observación, experimentación e da 

toma de conciencia dos sentimentos e sensacións como medios básicos 

para obter información, seleccionala, organizala, extraer conclusións e 

comunicalas sen esquecer a introdución ao manexo das TIC para este 

fin e valorando o esforzo realizado. 

● CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución 

de accións e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma 

de decisións e asume responsabilidades. 

● B1.2.Traballar en equipo e adoitar un comportamento de 

respecto e tolerancia ante as achegas alleas. 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un 

comportamento responsable, construtivo e solidario, valorando o 

esforzo e o coidado do material. 

B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos que 

o ser humano fai da auga: domésticos,económicos, públicos e 

deportivos recreativos. O uso responsable deste ben. 

● CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser 

humano, fai da auga. 

● B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e 

urbana, analizando en grupo as consecuencias que a intervención 

humana provoca na conservación da paisaxe natural e definindo 

algunhas medidas para a conservación desta. 

● CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana 

mais próxima. 

● B3.1. Coñecer organización social da súa contorna próxima e 

as súas formas de goberno e diferenciar entre unha localidade e un 

municipio. 

● CSB3.1.1.Describe a organización social da contorna mais 

próxima e as súas formas de goberno e diferencia entre que é unha 

localidade e un municipio. 

 
 
 



 

MATERIA:COÑECEMENTO DO MEDIO 

CURSO:2º PRIMARIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

● B1.1. Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: 

buscar, seleccionar información de forma guiada e comunicar os 

resultados en diferentes soportes.  

● CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía na observación e na 

planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

● B1.2. Traballar de forma cooperativa, respectando os 

compañeiros/as, o material e as normas de convivencia. 

● CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma 

individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as 

normas de convivencia.  

● B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas 

valorando a diversidade. 

● CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano e 

compárao co doutros seres vivos. 

● B2.2. Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, 

exercicio físico e descanso coa saúde e coa enfermidade. 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada 

alimentación coa propia saúde 

● B3.1. Identificar as principais características e 

comportamentos de animais e plantas para adaptarse ao seu medio, 

tendo en conta o seu contorno. 

● CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes 

observando o seu contorno. 

 

 



 

MATERIA:LINGUA CASTELÁ 

CURSO:2º PRIMARIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

● B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando o quenda de palabra e a intervención dos e 

das demais. 

● LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e 

opinións. 

● B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión 

oral e escrita a través do coñecemento da lingua. 

● LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e 

número na expresión oral e escrita. 

● B5.1. Valorar textos como fonte de lecer e información. ● LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura 

infantil: contos, cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas 

● B5.5. Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, 

textos literarios sinxelos: contos e poemas. 

● LCB5.5.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, 

poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 

B5.7. Participar con interese en dramatizacións de sinxelos textos 

literarios adaptados á idade. 

● LCB5.7.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo 

de textos literarios axeitados á súa idade. 

 

 



 

MATERIA:MATEMÁTICAS 

CURSO:2º PRIMARIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

● B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando 

razoamentos apropiados.  

● MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. 

● B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu 

valor, en situacións da vida cotiá. 

● MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá 

números naturais ata o 999. 

● B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de 

resolución de problemas. 

● MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de 

suma e resta na resolución de problemas contextualizados. 

B3.4. Coñece as unidades básicas de medida do tempo e as súas 

relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

● MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En 

punto, medias e cuartos) 

● B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, 

utilizando algúns recursos de representación gráfica: táboas de datos, 

bloques de barras, diagramas lineais, gráficos de pictogramas… 

comunicando a información. 

● MTB5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que 

interveñen a lectura de gráficos. 

 

 



 

MATERIA:VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

CURSO:2º PRIMARIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

● B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a en base ás 

autopercepcións e autodescrición de calidades. 

● VSCB1.1.1. Recoñece e describe verbalmente os seus 

estados de ánimo en composicións libres. 

● B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de 

emprendemento para conseguir logros persoais responsabilizándose do 

ben común. 

● VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de 

convivencia. 

● B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, 

empregando coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

● VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e emocións. 

● B3.1. Resolver problemas en colaboración, poñendo de 

manifesto unha actitude aberta cara aos demais e compartindo puntos 

de vista e sentimentos.  

● VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos 

demais. 

● B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia 

positiva e amosando condutas solidarias. 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a 

aprendizaxe. 

 

 



 

MATERIA:LINGUA GALEGA 

CURSO:2º PRIMARIA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES 

● B1.1. Comprender a información xeral e relevante de textos 

orais sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á 

experiencia infantil.  

● LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de 

textos orais sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á 

experiencia infantil.  

● B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios 

do uso cotián ou do ámbito académico. 

● LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é preciso. 

● B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral 

que se producen na aula amosando valoración e respecto polas normas 

que rexen a interacción oral.  

● LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos 

intercambios orais.  

● B1.6. Usar fórmulas de tratamento adecuadas nos 

intercambios comunicativos máis habituais. 

● LGB1.6.1. Usa fórmulas de tratamento adecuadas para 

saudar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e 

solicitar axuda.  

● B1.9. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa 

coas diferenzas. 

● LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en 

especial ás referentes ao xénero, ás razas e ás etnias. 

 

 

 



 

Materia: EF 

Curso: 2º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a si mesmo/a e aos outros e 

outras nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas 

buscando unha mellora da competencia motriz. 

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos 

e das demais. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de 

niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

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. 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do 

compañeiro/a. 

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. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de 

apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 

EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, 

amplitudes e frecuencias, con coordinación e boa orientación 

espacial. 

B5.1. Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar. 

EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en 

relación coa hixiene, con autonomía. 

 

 

 



 

Materia: Relixión Católica 

Curso: 2º Primaria 

1.- Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre con el 

deseo de felicidad 

Entender el Paraíso como expresión de la amistad de Dios con la 

humanidad. 

Lee y comprende el relato bíblico del Paraíso. 

Valora y agradece que Dios le ha creado para ser feliz 

Identifica la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos Conoce, memoriza y reconstruye relatos bíblicos de la 

acción de Dios en la historia 

 Conocer y valorar la respuesta de María a Dios 

Aprender el significado del tiempo de Adviento 

Identificar el significado profundo de la Navidad 

Lee y expresa, verbal o gráficamente el relato de la 

Anunciación 

Identifica los signos de Adviento como tiempo de 

espera. 

Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre en 

la actitud y palabras de los personajes el valor 

profundo de la Navidad 

  

  

 

 

 

  



 

CURSO:  3 º PRIMARIA  



 

  

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

3º EP 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis 
relevante en interaccións verbais, con estruturas simples e 
léxico de uso cotiá (os deportes, os animais, as comidas 
preferidas), conectados cos propios intereses e coas propias 
experiencias e articulados con claridade e lentamente 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos que non 
distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual 
correspondente. 

 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis 

relevante en interaccións verbais, con estruturas simples e léxico 

de uso cotiá. 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e 

presentacións breves e sinxelas e ben estruturadas sobre temas 

familiares ou do seu interese, que conteñen con imaxes e 

ilustracións que clarifiquen o seu significado. 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e 

breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as 
ideas principais 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. 

 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos 

temas traballados previamente de forma oral. 

B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, 
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/a, da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

 

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. 

  

 
 



 

Materia: CIENCIAS DA NATUREZA 

Curso: TERCERO DE PRIMARIA 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais e plantas 
do seu contorno próximo, recoñecer as súas características principais e 
buscar información en fontes variadas. 

▪ CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 
características básicas das plantas e  animais 
vertebrados e invertebrados do seu contorno, con 
criterio científico. 

B3.2. Observar e rexistrar de forma cooperativa, algún proceso asociado 
ao ciclo vital dun ser vivo, no seu medio ou na aula. Comunicar de xeito 
oral e escrito os resultados, empregando soportes textuais variados 

CNB3.2.1. Coñece as funcións de relación, reprodución 
e alimentación dun ser vivo e as explica empregando 
diferentes soportes. 

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

▪ CNB2.1.2. Coñece os principais órganos vitais e 
entende a súa importancia no funcionamento do 
organismo. 

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

▪ CNB2.2.1 Emprega hábitos de hixiene, de exercicio e 
de alimentación sa na escola. 

▪ B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos recursos 
naturais e consecuencias dun uso inadecuado facendo fincapé no aforro 
enerxético e no impacto medioambiental 

CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus 
usos e a súa intervención na vida cotiá. 

 

 

 

 

 



 

Materia: CIENCIAS SOCIAIS 

Curso: TERCERO DE PRIMARIA 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1.Recoñecer e situar os elementos principais do sistema solar: o 
Sol, os planetas e as súas características básicas empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os elementos principais do 
Sistema Solar: o Sol, os planetas e recoñece algunha das 
súas características básicas empregando as TIC. 

B2.2.Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo 
as súas características principais, movementos e consecuencias máis 
directas que producen na súa vida diaria e na contorna próxima 

CSB2.2.2.Expón, de maneira sinxela, como se produce o 
cambio entre o día e a noite e as estacións do ano como 
consecuencia dos movementos terrestres. 

B2.6.Orientarse no espazo próximo empregando algunha técnica de 
orientación e instrumentos. 

▪ CSB2.6.1.Orientase no espazo empregando algunha 
técnica de orientación e instrumento. 

B2.14. Localizar nun mapa os principais elementos da paisaxe: 
unidades de relevo e ríos máis importantes da comunidade 
autónoma e coñecer algunha característica relevante de cada un 
deles 

▪ CSB2.14.1. Localiza nun mapa os principais elementos da 
paisaxe: unidades de relevo e ríos máis importantes da 
comunidade autónoma 

B3.1.Expoñer e explicar a organización social, política e territorial da 
contorna próxima a través da interpretación dun mapa mental. 

CSB3.1.1.Describe a estrutura básica da organización 
social, política e territorial da contorna próxima. 

 

 

 

 



 

 Materia: Matemáticas  

Curso: 3º 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.1.1. Analizar e comprende o enunciado 

dos problemas /datos, relacións entre os datos, 

contexto do problema, pregunta realizada). 

 B2.3.Realizar operación e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, 

en situación de resolución de problemas. 

MTB2.3.1.Constrúe e memoriza as táboas de 

multiplicar, utilizándoas par realizar cálculo 

mental. 

 B2.4.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 aplicada para 

a resolución de problemas. 

MTC2.4.2 Reflexiona sobre o procedemento 

aplicado á resolución de problemas: revisando as 

operacións empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto. 

B.3.4. Coñecer as unidades de medida do 

tempo e as súas relacións, utilizándoas para 

resolver problemas da vida diaria. 

MTB.3.4.1.Resolve problemas da vida real 

utilizando as medidas temporais e as súas 

relacións. 

 B.3.5. Coñecer o valor e as equivalencias 

entre as diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión Europea. 

MTB3.5.1.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 como figuradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: Lingua Castelá 

Curso: 3º 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.6. Utilizar os medios de comunicación 

como instrumento de aprendizaxe. 

LCB1.6.1Utiliza de xeito guiado os medios 

audiovisuais e dixitais para obter información. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados á súa idade e valorar a lectura 

como medio para ampliar o vocabulario, 

fixar a ortografía correcta e como gozo 

persoal. 

 LCB2.2.1.Resume, respondendo a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de diversa 

tipoloxía textual. 

 B3.7.Escribir os textos establecidos no Plan 

de escritura. 

 LCB3.7.1. Produce os textos establecidos no 

plan de escritura axeitados á súa idade e nivel. 

 B4.1. Aplicar os coñecementos básicos 

sobre a estructura da lingua, a gramática 

(cagtegorías gramaticais), o vocabulario 

(formación e significado das palabras e 

campos semánticos), así como as regras de 

ortografía para favorecer unha 

comunicación máis eficaz. 

 LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas 

 B5.1. Valorar os textos literarios como fonte 

de lecer e información. 

 LCB5.1.1.Valora e recoñece de forma global, 

distintos textos literarios sinxelos, como fonte de 

lecer e de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: Lingua Galega 

Curso: 3º 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2.Utilizar os documentos audiovisuais 

como instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Usa e manexa documentos impresos, 

audiovisuais e dixitais para obter a información 

máis importante e necesaria. 

 B1.3.Comprender e producir textos orais 

sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos 

(explicacións, breves exposicións, narracións 

curtas…)presentando as ideas cunha coherencia 

lineal elemental e responde preguntas 

aclaratorias elementais sobre o seu contido. 

B1.6.Amosar interese por expresarse en 

público coherentemente, sen contradicións, 

sen repeticións innecesarias e usando nexos 

adecuados. 

LGB1.6.1.Elabora un discurso oral coherente, 

utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 

B1.8. Amosar respecto e cooperación nas 

situacións de aprendizaxe en grupo. 

LGB1.8.1. Amosa respecto ás ideas e achegas dos 

e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

 B1.10.Usar, de forma xeral, unha linguaxe 

non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

LGB1.10.2.Identifica o uso de linguaxe 

discriminatoria e sexista evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia: Educación Artística 

Curso: 3º 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.2.Interpretar o contido das imaxes e 

representacións do espazo presentes no 

contexto, con identificación das posicións 

dos elementos plásticos no espazo. 

EPB1.2.2.Identifica a posición dos elementos 

plásticos tendo en conta as técnicas espaciais. 

 B2.1. Utilizar instrumentos, técnicas e 

materiais adecuados para alcanzar un 

produto artístico final. 

 EPB2.1.2.Manexa lapis de cores, témperas, 

rotuladores, sombreamento, acuarelas,etc. para 

a composición de obras. 

 B2.4.Utilizar as tecnoloxías das información 

e da comunicación para buscar material para 

as creacións propias ou colectivas.  

EPB2.4.2.Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación para buscar material para as 

súas creacións artísticas. 

 B1.2. Identificar e describir as características 

de elementos musicais e calidades dos sons 

do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 

sorbe elementos da linguaxe musical presentes 

nas manifestacións musicais e nos sos do 

contexto. 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e 

creativas que ofrecen a expresión corporal e 

danza.  

EMB3.1.1 Identifica e utiliza o corpo como 

instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción social. 

 

  

 



 

Materia: EF 

Curso: 3º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e 

outras nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 

motores. 

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos 

e das demais. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de 

niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

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. 

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de 

sustentación en diferentes posturas e posicións, durante un tempo 

determinado. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha actitude responsable cara a un 

mesmo ou mesma. 

EFB5.1.1. Mellora das capacidades físicas. 

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, realizando un quecemento guiado. 

 

 

 

 



 

Materia: Relixión Católica 

Curso: 3º Primaria 

1.- Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son un 

don de Dios para su felicidad. 

Enumera, describe y comparte situaciones, personas o cosas 

por las que está agradecido. 

Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del 

pueblo de Israel 

Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios con Israel 

Reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios con su 

pueblo 

Conoce y describe la misión de Moisés en el relato bíblico 

Conoce el contenido de la Alianza, identifica sus implicaciones 

y toma conciencia del sentido que pueden tener en la vida 

actual 

Identificar y valorar las acciones de la Iglesia que continúan la 

misión de Jesús 

Buscar testimonios de la acción misionera y caritativa de la 

Iglesia como continuidad de la misión de Cristo 

  

  

 



 

CURSO:  4 º PRIMARIA   



 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

4º EP 

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. 

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

 

PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e 

breves (p.e. cancións, conversas telefónicas ou dramatizacións). 

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. 

 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos 

temas traballados previamente de forma oral. 

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. 

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 

 

B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para 
completar actividades preelaboradas polo persoal docente. 

 

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). 

 

 

  



 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

4º EP 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.2. Recoñecer e identificar as formas naturais e artificiais, 
as texturas, os códigos e as técnicas básicas das obras 
plásticas, e expresar as súas diferenzas. 

EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de forma oral e escrita o contido 

das imaxes nunha obra artística. 

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos 

diversos que se utilizan nas producións artísticas. 

 

EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido 

estético, de forma cada vez máis autónoma. 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas 
posibilidades do son e coñecer exemplos de obras variadas 
da nosa cultura e doutras culturas. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e 

agrupacións instrumentais ou vocais. 

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

 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, dispositivos 

electrónicos e recursos informáticos para crear pezas musicais 

sinxelas para a sonorización de imaxes e representacións 

dramáticas. 

  



 

 

Materia: LINGUA CASTELÁ  

Curso: CUARTO DE PRIMARIA 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas 
ou espontáneas, respectando as normas da 
comunicación: quenda de palabra, escoitar. 

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa 
claridade. 

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

▪ LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo do ámbito 
escolar e social: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos) diarios, cartas, correos 
electrónicos, noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos 
científicos, anuncios p 

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación de modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

▪ 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. 

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. 

▪ 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 

B5.4. Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa ou en verso, con sentido estético e 
creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións e 
fragmentos teatrais. 

LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, 
cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

 

 

 

  



 

Materia: LINGUA GALEGA 

Curso: CUARTO DE PRIMARIA 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.3. Comprender e producir textos orais propios do uso 
cotián ou do ámbito académico. 

▪ LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas, 
exposicións, narracións...) presentando coherentemente a secuencia 
de ideas, feitos, vivencias e as súas opinións e preferencias, 
utilizando o dicionario se é preciso. 

▪ B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio 
oral que se producen na aula amosando valoración e 
respecto polas normas que rexen a interacción oral. 

LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos 
intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a 
lingua galega en calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra 
dela. 

▪ B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas 
xerais e as de acentuación en particular, apreciando o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 
 

▪ LGB4.2.3. Valora a importancia do dominio da ortografía para 
asegurar unha correcta comunicación escrita entre as persoas 
falantes dunha mesma lingua e para garantir unha adecuada 
interpretación dos textos escritos. 

B4.9. Establecer relacións elementais entre as diversas 
linguas que utiliza ou está a aprender o alumnado. para 
reflexionar sobre como mellorar os seus procesos 
comunicativos na lingua galega. 

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas 
elementais sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre 
todas as linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de 
apoio para a súa aprendizaxe. 

▪ B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as 
diferenzas persoais, sociais e culturais. 

▪ LGB5.7.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e 
formas de relación social, respectando e valorando a diversidade 
cultural. 

 

  



 

 

 

Materia: CIENCIAS DA NATUREZA 

Curso: CUARTO DE PRIMARIA 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como resultado dun 
problema formulado, elaborar con autonomía documentación sobre o proceso e 
presentala en diferentes soportes. 

▪ CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 
información importante, obtén conclusións e 
comunica o resultado de forma oral e escrita. 

▪ 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. 

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 

▪ 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. 

▪ 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. 

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

 

  



 

Materia: CIENCIAS SOCIAIS 

Curso: CUARTO DE PRIMARIA 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

▪ CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma de 
decisións e asume responsabilidades. 

▪ 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 

▪ 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. 

▪ B3.1.Analizar a importancia que teñen os dereitos, deberes e 
liberdades recollidos na Constitución para o exercicio dunha 
cidadanía activa e unha convivencia pacífica 

▪ CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora os principios 
democráticos máis importantes establecidos na 
Constitución para o exercicio da cidadanía activa e 
convivencia pacífica. 

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 

 

 

 

  



 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Matemáticas 4º EP. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Profundar en problemas resoltos propoñendo 

pequenas variacións nos datos, outras preguntas etc. 

MTB1.3.2. Formula novos problemas, a partir dun resolto: 

variando os datos, propoñendo novas preguntas, conectando 

coa realidade, buscando outros contextos etc 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de números (romanos, 

naturais, fraccións e decimais ata as centésimas). 

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o 

coñecemento á comprensión de datacións. 

 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu 

valor 

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números naturais 

e decimais, interpretando o valor de posición de cada unha das 

súas cifras. 

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 

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. 

B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes do sistema monetario da 

Unión Europea. 

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. 

 

 



 

Materia: EF 

Curso: 4º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e 

outras nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas 

buscando unha mellora da competencia motriz. 

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos 

e das demais. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de 

niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

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. 

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de 

sustentación en alturas variables. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha actitude responsable cara a un 

mesmo ou mesma. 

EFB5.1.1. Participa activamente nas actividades propostas para 

mellorar as capacidades físicas relacionándoas coa saúde. 

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. 

 

 

 

 



 

Materia: Relixión Católica 

Curso: 4º Primaria 

1.- Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Identificar la necesidad del perdón para ser feliz Recuerda y acepta situaciones personales o sociales que necesitan 

de perdón 

Conocer las características del perdón de Dios Descubre y enumera las características del perdón de Dios en 

algunos relatos bíblicos. 

Comprender el significado de algunas parábolas del 

perdón. 

Reconocer la iniciativa de Jesús por los más necesitados y 

los enfermos. 

Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús por los 

más necesitados y los enfermos, en los textos evangélicos. 

Distingue y explica frases del relato de la oración del Huerto de los 

Olivos que expresan la obediencia de Jesús al Padre. 

Explicar que a través del sacramento de la Reconciliación 

Dios concede el perdón 

Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de Dios 

  

    

 

 

 



 

CURSO:  5 º PRIMARIA  



 

 Materia: Lingua 

Curso: 5º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 Participar en situaciones de comunicación, dirixidas       

ou espontáneas, respectando as normas de      

comunicación: quenda de palabra, escoita atenta e       

incorporación ás intervencións dos e das demáis. 

LCB1.1.3. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita activa,       

espera de quendas, participación respectuosa, adecuación á       

intervención da persoa interlocutora e normas básicas de        

cortesía. 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con           

fluidez e entoación adecuada. 

LCB2.1.2. Lee en silencio coa velocidade adecuada textos de         

diferente complexidade. 

B2.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación        

para a procura e tratamento guiado da información. 

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación        

para a procura e tratamento guiado da información. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da         

lingua, a gramática (categorías gramaticais), o vocabulario       

(formación e significado das palabras e campos semánticos),        

así coma as regras de ortografía para favorecer unha         

comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. 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. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a 

través do uso da lingua. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, 

polisémicos, homófonos, frases feitas na súa expresión oral e 

escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: Lingua 

Curso: 5º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso         

cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais,       

comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas          

propias. 

 

B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral        

que se producen na aula amosando valoración e respecto         

polas normas que rexen a interacción oral. 

 

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos        

intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a          

lingua galega en calquera intercambio oral dentro da escola ou          

fóra dela.  

 

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade. 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e          

non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic, contos, poemas,        

cancións e anécdotas. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así        

como unha sintaxe adecuada nas producións orais e escritas. 

 

LGB4.3.1. Emprega con corrección os signos de puntuación,        

facendo unha valoración dos resultados.  

B4.5. Identificar o papel semántico do suxeito e transformar         

oracións activas sinxelas en pasivas, e viceversa, para        

mellorar a comprensión e a produción de textos. 

B4.5.1. Identifica, en oracións sinxelas, o papel semántico do         

suxeito.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia: Matemáticas 

Curso: 5º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena 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.  

B2.5. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas 
operacións, aplicando as propiedades destas, 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.  

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 
denominador. Calcula o produto dunha fracción por un número.  

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. 

MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas 
de multiplicar.  

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

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

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

 

 

 

 

 



 

Materia: Ciencias Sociais 

Curso: 5º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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.  

B2.2.Describir as características principais do Sistema Solar        
identificando diferentes tipos de astros e as súas        
características.  

CSB2.2.1. Describe as características, compoñentes do Sistema       
Solar, localizando o Sol no centro do mesmo e os planetas segundo            
a súa proximidade.  

B2.3. Localizar o planeta Terra e a Lúa no Sistema Solar,           
explicando características, movementos, consecuencias e     
calcular os fusos horarios.  

CSB2.3.1. Define e representa o movemento de translación, o eixe          
de xiro e os polos, asocia as estacións do ano ao seu efecto             
combinado e calcula os fusos horarios.  

B2.6.Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de         
clima de España identificando algunhas das súas       
características básicas.  

CSB2.6.2 Describe e sinala nun mapa os tipos de climas de España,            
e as zonas ás que afecta cada un, interpretando e analizando           
climogramas de distintos territorios de España e relacionándoos co         
clima ao que pertence.  

B3.1.Explicar a importancia que ten a Constitución para o         
funcionamento do Estado español, así como os dereitos,        
deberes e liberdades recollidos nesta. 

CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora os principios democráticos       
máis importantes establecidos na Constitución e explica a        
importancia que a Constitución ten para o funcionamento do         
Estado español. 

 

 

 



 

Materia: Ciencias da Natureza 

Curso: 5º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  B2.1. Identificar e localizar os principais órganos 

implicados na realización das funcións vitais do corpo 

humano, establecendo algunhas relacións fundamentais 

entre eles. 

 CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados 

na realización das funcións vitais do corpo humano.  

 B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, 

tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas. Identificar as 

principais características e funcións.  

 CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: 

células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas, nomeando as 

principais características e funcións de cada un deles.  

 B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu 

contorno mediante a recollida de datos, facendo 

hipóteses, empregando diversas fontes de información e 

presentando os resultados en diferentes soportes, 

mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de 

respecto e coidado cara aos seres vivos. 

  

 CNB3.3.1. Coñece e explica, con rigorosidade, as principais 

características e compoñentes dun ecosistema.  

 B4.1. Coñecer e comparar para clasificar materiais 

segundo as súas propiedades observables: dureza, 

solubilidade, estado de agregación e condutividade 

térmica.  

 CNB4.1.1. Coñece e clasifica materiais segundo as súas 

propiedades (dureza, solubilidade, estado de agregación e 

condutividade térmica).  

 B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións para determinar: a masa e o volume dun 

corpo e as principais características da flotación dos 

corpos.  

  

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: Valores 

Curso: 5º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Construír o estilo persoal baseándose na 

respectabilidade e na dignidade persoal. 

VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna. 

B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de 

emprendemento para conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.5.1. Identifica, define problemas sociais e cívicos e achega 

solucións potencialmente efectivas. 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, 

empregando coordinadamente a linguaxe verbal e non 

verbal. 

VSCB2.1.1. Emprega apropiadamente os elementos da 

comunicación verbal e non verbal, para expresar con coherencia 

opinión, sentimentos e emocións. 

B3.1. Resolver problemas en colaboración, poñendo de 

manifesto unha actitude aberta cara aos demais e 

compartindo puntos de vista e sentimentos. 

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en 

colaboración. 

B3.5. Comprender o sentido da responsabilidade social e a 

xustiza social empregando a capacidade de reflexión, síntese 

e estruturación. 

VSCB3.5.1. Razoa o sentido da responsabilidade social e da xustiza 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: EF 

Curso: 5º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

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. 

EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma coherente e exprésase de 

forma correcta en diferentes situacións e respecta as opinións dos 

e das demais. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e 

outras nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en diferentes 

situacións, resolvendo problemas motores con espontaneidade e 

creatividade. 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal 

e a dos e das demais, mostrando unha actitude reflexiva e 

crítica. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de 

niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de 

estímulos e condicionantes espazo-temporais, seleccionando 

e combinando as habilidades motrices básicas e adaptándoas 

ás condicións establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos adaptándose a diferentes tipos 

de contornos e de actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas axustándose a parámetros espazo-temporais e 

intentando manter o equilibrio postural. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha actitude responsable cara a un 

mesmo ou mesma. 

EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: Primeira Lingua Estranxeira Inglés 

Curso: 5º Primaria 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender a idea global e a información máis importante          

en textos orais moi breves, con estruturas simples e         

coñecidas cun léxico de uso moi frecuente e conectados cos          

propios intereses e coas propias experiencias do alumnado,        

articulados con claridade e transmitidos de viva voz ou por          

soportes multimedia que non distorsionen a mensaxe 

 

 

Comprende os puntos principais e recoñece palabras e         

expresións coñecidas en textos orais (xogos de ordenador,        

peticións, instrucións) sobre temas do seu interese, expresados        

con claridade e que conten con apoio visual en soporte papel           

ou dixital. 

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. 

 

Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de           

comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas       

do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha          

pronuncia e entoación comprensibles. 

 

Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a         

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos          

escritos sinxelos. 

 

 Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 

 

. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas             

principais en textos escritos sinxelos de temas previamente        

traballados de forma oral e cun léxico cotián de interese para           

o alumnado e que conte con apoio visual en soporte papel           

ou dixital 

 

Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e títulos           

que o acompañan e compróbaas. 

 

. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases         

simples illadas, 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. 

 

Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá,           

experiencias e actividades na aula, traballados previamente de        

forma oral. 

 

 

 



 

  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

5º EP 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1. Distinguir as diferenzas fundamentais entre as imaxes 
fixas e en movemento, clasificándoas seguindo patróns 
aprendidos. 

EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida cotiá. 

EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas 

composicións plásticas. 

 

B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, accións e 

situacións valéndose dos elementos que configuran a 

linguaxe visual. 

 

EPB2.4.1. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con 

dimensións, proporcións, cores e tamaños axeitados 

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. 

B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan 
procedementos musicais de repetición, variación e 
contraste, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical, asumindo a 
responsabilidade na interpretación en grupo e respectando 
tanto as achegas das demais persoas como a persoa que 
asuma a dirección. 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, 

épocas e estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento 

persoal, social e cultural. 

 

 



 

Materia: Relixión Católica 

Curso: 5º Primaria 

1.- Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona 

humana con deseo de bien 

Justifica críticamente las consecuencias que se derivan de hacer 

el bien 

Conocer e interpretar el significado de los milagros de Jesús 

como acción de Dios 

Selecciona, justifica la elección y explica por escrito el significado 

de algunos milagros. 

Conocer y respetar la composición de la Iglesia 

Identifica el vínculo que existe entre la Última Cena y la 

pasión, muerte y resurrección de Cristo 

Identifica y describe los rasgos y funciones de los diferentes 

miembros de la comunidad eclesial. 

Explica y valora el significado de las palabras de Jesús en la Última  

Cena 

Asocia la celebración de la Eucaristía y los gestos de Jesús en la  

Última Cena. 

  

  

    

 



 

CURSO:  6 º PRIMARIA   



 

Materia: Primeira Lingua Estranxeira Inglés 

Curso: 6º Primaria 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪  Identificar o sentido xeral, a información esencial e os 
puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas simples e léxico de uso 
moi frecuente, articulados con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre 
temas habituais e concretos relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e intereses en contextos 
cotiáns predicibles ou relativos a áreas de necesidade 
inmediata nos ámbitos persoal, público e educativo, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e non 
distorsionen a mensaxe, que se poida volver escoitar o 
devandito ou pedir confirmación e conte con apoio visual 
ou cunha clara referencia contextual. 

. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas          

nas que participa que traten sobre temas familiares como, por          

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a           

descrición dun obxecto ou dun lugar 

Participar de maneira simple e comprensible en conversas 
moi breves que requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade inmediata ou sobre 
temas moi familiares (un mesmo, a contorna inmediata, 
persoas, lugares, obxectos e actividades, gustos e opinións), 
nun rexistro neutro ou informal, utilizando expresións e 
frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores básicos, aínda que en ocasións 
a pronuncia non sexa moi clara, sexan evidentes as pausas e 
titubeos e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a 
cooperación da persoa interlocutora para manter a 
comunicación.  

Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de          

comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas       

do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha          

pronuncia e entoación comprensibles. 

 

▪ Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial ou os puntos principais do texto. 

 

Comprende información esencial e localiza información específica 

en material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, 

listas de prezos, anuncios, guías telefónicas, publicidade, folletos 

turísticos, programas culturais ou de eventos etc. 

. Comprende instrucións, indicacións, e información básica en        

notas, letreiros e carteis en rúas, tendas, medios de transporte,          

cinemas, museos, colexios, e outros servizos e lugares públicos. 

  



 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Lingua galega e literatura 6º EP. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.14. Identificar a lingua galega con calquera contexto 

de uso oral. 

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas 

con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

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. 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secun-darias dun texto 

(narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo). 

B3.1. Usar as estratexias de planificación, textualización e 

revisión do texto. 
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia 

e cohesionando os enunciados. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, 

implícita e fun-cionalmente, como apoio á com-prensión 

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: substan-tivo, artigo, pronome, adxectivo, 

adverbio, verbo, preposición, conxunción e interxección 

B5.3. Analizar as características dos diferentes xéneros e 

as figuras litera-rias, así como temas e tópicos 

reco-rrentes. 

LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos e métricos 

propios dos poemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Lingua castelá e literatura 6º EP. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, 

recoñecendo as ideas principais e secundarias e 

iden-tificar ideas ou valores non explícitos. 

 LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. 

 B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e 

destacando as ideas principais e secundarias nos distintos 

tipos de textos. 

 LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os 

elementos característicos dos diferentes tipos de texto. 

 B3.2. Aplicar todas as fases do proce-so 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, revisándoos para melloralos e 

avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e alleas. 

 LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da 

vida persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas principais, 

evitando para-frasear o texto e utilizando unha expresión 

persoal. 

 B4.1. Aplicar os coñecementos bási-cos sobre a estrutura 

da lingua, a gramática (categorías gramaticais), o 

vocabulario (formación e significado das palabras e 

campos semánticos), así coma as regras de ortografía 

para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

 LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa 

función na lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, 

expresar caracte-rísticas do nome, expresar accións ou estados, 

enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

 B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como 

fonte de lecer e información e considerala como un 

medio de aprendizaxe e enriquece-mento persoal de 

máxima importancia 

 

 LCB5.1.1. Recoñece e valora as característi-cas fundamentais 

de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos. 

 

  



 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Matemáticas 6º EP. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Desenvolver e cultivar as actitu-des persoais 

inherentes ao traballo matemático. 

MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 

contrarios) para crear e investigar conxecturas e construír e 

defender argumentos. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de números (romanos, 

naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, 

números (naturais, fraccións e de-cimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras 

B3.4. Utilizar as unidades de medida máis usuais, 

convertendo unhas uni-dades noutras da mesma magnitude, 

expresando os resultados en unidades de medida máis 

axeitadas, explicando oralmente e por escrito o pro-ceso 

seguido e aplicándoo á resolución de problemas. 

MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida 

máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma 

magnitude, expresando os resultados nas unidades de medida 

máis axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso 

seguido. 

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, 

perpendicularidade, simetría, xeometría, perímetro e 

su-perficie para describir e comprender situacións da vida 

cotiá. 

MTB4.1.4. Realiza escalas e gráficas sinxelas, para facer 

representacións elementais no espazo 

B5.2. Realizar, ler e interpretar repre-sentacións gráficas 

dun conxunto de datos relativos ao contorno inmediato. 

MTB5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as 

medidas de centralización: a media aritmética, a moda e o 

rango. 

 

  



 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Valores Sociais e Cívicos 6º EP. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Construír o estilo persoal ba-seándose na 

respectabilidade e na dignidade persoal. 

VSCB1.1.1. Explica o valor da respectabilidade e da dignidade 

persoal. 

B2.5.Establecer relacións interper-soais positivas 

empregando habilidades sociais. 

VSCB2.5.1.Interacciona con empatía. 

B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica 

e democrática transformando o conflito en oportunidade, 

coñecendo e empregando as fases da mediación e usando a 

linguaxe positiva na comunicación de pensamentos, 

intencións e posicionamentos persoais 

VSCB3.4.4. Analiza as emocións, sentimentos, posibles 

pensamentos e puntos de vista das partes en conflito. 

B3.9. Expresar a relevancia de pre-servar os dereitos de 

libre expresión e opinión, liberdade de pensamento, de 

conciencia e de relixión realizando traballos de análise e 

síntese. 

VSCB3.9.2. Comprende, interpreta e acepta opinións diferentes 

ás propias. 

B3.10. Participar activamente na vida cívica valorando a 

igualdade de derei-tos e corresponsabilidade de homes e 

mulleres. 

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto 

á igualdade de oportunidades de homes e mulleres. 

 

 



 

Materia: CIENCIAS SOCIAIS 

Curso: 6º PRIMARIA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Obter información concreta e relevante sobre feitos 

ou fenómenos previamente delimitados, utilizando 

diferentes fontes (directas e indirectas)  

 

CSB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e 

relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao 

proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito.  

 

B2.3. Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais 

elementos que o compoñen e ases características dos 

principais paisaxes de España e de Europa.  

B2.3. Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais 

elementos que o compoñen e as características dos principais 

paisaxes de España e de Europa.  

B2.4. Identificar as principais unidades de relevo de Europa, 

os seus climas e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun 

mapa.  

 

CSB2.4.2. Recoñece as principais características do relevo, os ríos e 

o clima de Europa.  

 

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.  

 

B4.3. Identificar, localizar no tempo e no espazo e 

comprender os procesos e acontecementos  

históricos, políticos, sociais e culturais, máis relevantes da 

historia de España para adquirir unha perspectiva global da 

súa evolución.  

CSB4.3.2. Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos 

fundamentais da historia de España describindo as principais 

características de cada unha delas.  

 

 

 

 



 

Materia: CIENCIAS NATURAIS 

Curso: 6º PRIMARIA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente delimitados, facendo predicións 

sobre sucesos naturais, integrando datos de observación 

directa e indirecta a partir da consulta de fontes directa e 

indirectas e comunicando os resultados en diferentes 

soportes.  

 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e 

relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o 

rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral e escrita, as 

conclusións. 

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.  

 

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.  

 

 

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, 

tipos, órganos, aparellos e sistemas: identificando as 

principais características e funcións.  

 

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, 

tecidos, órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais 

características e funcións de cada un dele.  

 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres 

vivos, atendendo ás súas características e tipos.  

 

CNB3.2.1. Identifica ases características e clasifica os seres vivos: 

- Reino animal. 

- Reino das plantas. 

- Reino dos fungos. 

- Outros reinos. 

 

  



 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

6º EP 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou 
por escrito, que expresen o respecto e a riqueza das 
achegas que ofrecen as manifestacións artísticas (plásticas, 
visuais ou musicais), apreciando as texturas, as formas, as 
liñas, as medidas e as cores. 

EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas 

composicións plásticas. 

EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, formas, cores e 

materiais aplicados sobre soportes distintos. 

B2.1. Realizar producións plásticas  seguindo pautas 

elementais do proceso creativo, experimentando, 

recoñecendo e diferenciando a expresividade dos diversos 

materiais e técnicas pictóricas  e elixindo as máis axeitadas 

para a realización da obra prevista. 

 

EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis 

axeitadas para as súas creacións,  manexando os materiais e 

instrumentos de forma adecuada, coidando o material e o espazo 

de uso. 

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. 

B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan 
procedementos musicais de repetición, variación e 
contraste, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical, asumindo a 
responsabilidade na interpretación en grupo e respectando 
tanto as achegas das demais persoas como a persoa que 
asuma a dirección. 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, 

épocas e estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento 

persoal, social e cultural. 

 



 

 Materia: EF 

Curso: 6º Primaria 

1.    Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

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. 

EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma coherente e exprésase de 

forma correcta en diferentes situacións e respecta as opinións dos 

e das demais. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e 

outras nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas 

buscando unha mellora da competencia motriz. 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal 

e a dos e das demais, mostrando unha actitude reflexiva e 

crítica. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de 

niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 

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 desprazamentos a diferentes tipos de contornos 

e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

axustándose a parámetros espazo-temporais e intentando manter 

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 ou mesma. 

EFB5.1.1. Interésase por mellorar as capacidades físicas. 

 

 

 

 



 

Materia: Relixión Católica 

Curso: 6º Primaria 

1.- Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian 

que la plenitud humana se alcanza en la relación con 

Dios 

Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se aprecia 

que el hecho religioso ha sido el motor de cambios para potenciar 

los derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz. 

Diferenciar la aportación de los sacramentos de servicio 

a la misión de la Iglesia. 

Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua 

La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la 

resurrección de Jesús: la alegría y la paz. 

Conoce y explica con ejemplos la razón por la que Confirmación, 

Orden y Matrimonio están al servicio de la Iglesia. 

Señala y explica  los principales signos pascuales. 

Crea una composición donde se exprese la alegría y la paz que 

experimentaron los discípulos al encontrarse con el resucitado 

  

 



 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

etapa ESO 

 

 

 

 



 

CURSO:  1 º ESO 



 

Materia: Primeira Lingua Estranxeira. Inglés 

Curso: 1º ESO 

1.                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ Comprender os puntos esenciais e os detalles máis         
salientables en conversas sinxelas, reais ou simuladas, que        
se refiran a necesidades prácticas ou materiais, gustos ou         
sensacións físicas moi básicas, expresadas pausadamente      
e con boa articulación, e que se poidan escoitar de novo           
ou solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

 

 . Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 

informal entre duas persoas que ten lugar na súa presenza, ou 

procedente dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a velocidade 

baixa. 

 

▪ Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir        
textos monolóxicos que aborden descricións, narracións e       
explicacións breves e sinxelas sobre acontecementos,      
experiencias, condicións de vida e coñecementos diversos,       
con certa fluidez e pronuncia intelixible, utilizando       
conectores textuais, e con dominio do vocabulario       
elemental para lograr a finalidade da comunicación. 

 

 Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións 

cotiás básicas, e ofrece e obtén información básica en situacións 

habituais e concretas propias de viaxes, aloxamento, transporte, 

compras e lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

 

▪ Identificar e interpretar palabras e enunciados clave       
sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación       
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa           
axuda de elementos textuais e non textuais, sobre temas         
variados e outros relacionados 

 Entende información específica esencial en páxinas web e 

outros materiais de referencia ou consulta de carácter 

pedagóxico claramente estruturados e nun rexistro estándar e 

con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a 

materias educativas ou do seu interese (por exemplo, sobre un 

tema curricular, un programa informático, unha cidade, un 

deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 

difíciles 

▪ . Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos          
breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns         
ou de interese persoal, nun rexistro estándar ou informal,         
utilizando adecuadamente os recursos máis básicos de       
cohesión e de coherencia, e as convencións ortográficas        
básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun         
control razoable de expresións e estruturas básicas e        
sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade e o             
seu nivel escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi         
breves e sinxelas a partir dunha información moi sinxela e          
predicible. 

 

 . Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha 

enumeración de actividades ou tarefas moi habituais, listas de 

compras, traxecto habitual etc.; e textos que expresen 

sentimentos básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, 

etc. 

 Completar documentos básicos nos que se solicite 

información persoal. 

 . Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 

relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións 

(por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital). 

 



 

LINGUA CASTELÁ e LIETRATURA  1º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

Valorar a importancia da conversa na vida social practicando 
actos de fala  contando, describindo, opinando, ou dialogando 
en situación comunicativas propias da actividad escolar. 

Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa 
participación. 
CCL /  CSIEE 

Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

Retén información, recoñece a idea principal e as ideas 
secundarias , entende instrucións escritas de certa 
complexidade 
e interpreta a información dada en diagramas, gráficas, mapas 
conceptuais, esquemas, etc. CCL / CMCT 

Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e cohesionados, e escribir textos 
en diferentes formatos en relación co ámbito de uso. 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos ( 
esquemas, árbores, mapas conceptuais) e escribe textos 
propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo 
social, imitando textos modelo. 
CSIE / CCL 

Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos e para a composición e a revisión dos textos propios e 
alleos. 

Recoñece  e  explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos 
propios e alleos e utiliza as formas verbais adecuadas nas súas 
producións, aplicando os coñecementos adquiridos para 
mellorar a producción de textos. CCL 

Redactar textos literarios seguindo as convencións do xénero, 
con intención lúdica e creativa. 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 
modelos dados, e desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 
 CCL / CCEC / CSIE 

 

 



 

                                  LINGUA GALEGA e LITERATURA  1º ESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais 
sinxelos dos ámbitos social e educativo, e seguir instrucións 
para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progrsiva 
autonomía. 

Recoñece os datos máis  relevantes en textos orais do ámbito 
social e educativo e segue instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva autonomía. CCL / CAA 

Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos 
adecuados, coherentes, cohesionados e correctos 
gramaticalmente. 

Utiliza esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o 
contido do texto, adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a situación comunicativa e emprega 
elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión 
das ideas. CCL 

Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías gramaticais, 
usar correctamente a puntuación e coñecer as regras de 
concordancia para elaborar enunciados cohesionados e 
correctos. 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, 
utiliza correctamente a puntuación e produce textos orais e 
escritos de diferentes xéneros, usando as regras de 
concordancia. CCL / CAA 

Valorar as linguas como medios de relación unterpersonal e de 
sinal de identidade dun pobo, valorar positivamente o 
plurilingüismo com expresión da riqueza cultural da 
humanidade. 

Coñece as linguas que se falan en Galicia e valora a lingua como 
instrumento co cal se costrúen todos os saberes e como medio 
de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a 
través da identificación de elementos lingüísticos de noso na 
literatura de  tradición oral. 
CCL 

Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos 
dos tre grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos 
máis xerais. 

 Compara textos literarios e non literarios, describe as súas 
diferenzas e similitudes e diferencia textos dos tres grandes 
xéneros a partir dos seus trazos característicos. 
CCL 

 

 

 



 

               SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA  1º  ESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre 
temas cotiáns habituais e de necesidade inmediata, 
previamente traballados, relativas ao ámbito persoal, sempre 
que se fale con lentitude, articulando de forma clara e 
comprensible. 

Comprende a información esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten sobre temas como a 
familia, a escola, o tempo libre ou a descrición moi básica 
dunha persoa, dun obxecto ou un lugar. 
CCL /  CAA /  CCEC / CD 

Dar e obter información sobre datos básicos persoais (idade, 
lugar de vresidencia, familia, orixe, gustos, etc.) utilizando 
expresións moi sinxelas. 

Participa en conversas informais breves e básicas, cara a cara, 
nas que intercambia información moi básica, manifesta os seus 
gustos, e pide e dá indicacións par ir a un lugar. CCL / CAA 

Comprender textos propios de situación cotiás próximas, como 
invitacións, felicitacións, notas, billetes de transporte, entradas, 
etc. 

Comprende información esencial e localiza información 
específica en material informativo sinxelo como menús, 
horarios, catálogos e lista de prezos. 
CCL /  CAA /  CD 

Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada propia da súa idade e do seu 
nivel escolar, amosando interese pola presentación limpa e 
ordenada do texto. 

Escribe correspondencia moi breve e sinxela a partir dun 
modelo, tanto de forma escrita  como en formato dixital, cunha 
presentación limpa e ordenada. 
CCL /  CAA /  CD 

Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e 
de puntuación, co corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito, e amosa respecto polas diferenzas 
que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, 
horarios,etc.  CCL /  CAA/  CCEC 

 

 



 

 MATEMÁTICAS 1º ESO 

1.     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 .1 Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas.  

1-1Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e contexto do problema). 

 1-2 Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do problema. 

.2 Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e 

decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as 

súas propiedades, para recoller, transformar e 

intercambiar información e resolver problemas 

relacionados coa vida diaria. 

 2-1 Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 

interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

  2-2 Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos 

de números mediante as operacións elementais e as potencias 

de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións. 

  2-3 Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas 

operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, 

cando sexa necesario, os resultados obtidos.  

 

 



 

PLÁSTICA 1º ESO 

1.     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

. Expresar emocións utilizando distintos elementos 

configurativos e recursos gráficos: liña, puntos, cores, 

texturas, claroscuros, etc. 

Realiza composicións que transmiten emocións básicas (calma, 

violencia, liberdade, opresión, alegría, tristura, etc.) utilizando 

diversos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, liñas, 

puntos, texturas, cores, etc.). 

Identificar e aplicar os conceptos de equilibrio, 

proporción e ritmo en composicións básicas. 

Representa obxectos illados e agrupados do natural ou do 

ámbito inmediato, proporcionándoos en relación coas súas 

características formais e en relación co seu ámbito. 

. Experimentar coas cores primarias e secundarias.  Experimenta coas cores primarias e secundarias, estudando a 

síntese aditiva e subtractiva e as cores complementarias. 

 . Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas: 

témpera, lapis de grafito e de cor; colaxe. 

 Utiliza o papel como material, manipulándoo, resgando ou 

pregando, creando texturas visuais e táctiles, para crear 

composicións, colaxes matéricas e figuras tridimensionais. 

    

    

    

 

 

 



 

BIOLOXÍA 1º ESO 

1.     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 . Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun 

contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 

 Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, 

e exprésase de xeito correcto tanto oralmente como por 

escrito. 

 Analizar as características e a composición da atmosfera, 

e as propiedades do aire. 

 Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas 

que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres 

vivos. 

. . Recoñecer a importancia do papel protector da 

atmosfera para os seres vivos e considerar as 

repercusións da actividade humana nela. 

 Relaciona situacións en que a actividade humana interfire coa 

acción protectora da atmosfera. 

 Describir as propiedades da auga e a súa importancia 

para a existencia da vida. 

 Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación coas 

súas consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 

 Describir as características xerais dos grandes grupos 

taxonómicos e explicar a súa importancia no conxunto 

dos seres vivos. 

 Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico. 

    

    

 

 



 

FÍSICA - QUÍMICA 1º ESO 

1.     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 .1 Aplicar os procedementos científicos para determinar 

magnitudes. 

1-1Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, 

preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para 

expresar os resultados. 

2 Xustificar as propiedades dos estados de agregación da 

materia e os seus cambios de estado, a través do modelo 

cinético-molecular. 

2-1 Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 

.  2-2 Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á 

interpretación de fenómenos cotiáns. 

 3 Valorar a importancia da industria química na 

sociedade e a súa influencia no ambiente. 

3-1 Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, 

para mitigar os problemas ambientais de importancia global. 

4 Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios 

no estado de movemento e das deformacións. 

 4-1 . Establece a relación entre unha forza e o seu 

correspondente efecto na deformación ou na alteración do 

estado de movemento dun corpo. 

    

    

 

 



 

Materia: Educación Física 

Curso: 1ºESO 

1.   Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Recoñece e aplica actividades propias de cada fase da 

sesión de actividade física, tendo en conta ademais as 

recomendacións de aseo persoal necesarias para esta. 

EFB1.1.3. Respecta os hábitos de aseo persoal en relación á 

saúde e a actividade física. 

B1.3 Recoñecer as posibilidades que ofrecen as 

actividades físico-deportivas como formas de lecer activo 

e de utilización responsable do contorno próximo. 

▪ EFB1.3.1. Coñece e identifica as posibilidades que ofrece o 

seu contorno próximo para a realización de actividades 

físico-deportivas 

▪ B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, 

analizar e seleccionar información salientable, 

elaborando documentos propios, e facendo exposicións e 

argumentacións destes adecuados á súa idade. 

▪ EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para elaborar documentos dixitais propios 

adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 

etc.), como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información salientable. 

B2.1. Interpretar e reproducir accións motoras con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

sinxelas de expresión corporal. 

EFB2.1.2. Pon en práctica unha secuencia de movementos 

corporais axustados a un ritmo. 

B3.2. Desenvolver as capacidades físicas básicas máis 

salientables desde a perspectiva da súa saúde de acordo 

coas posibilidades persoais e dentro das marxes da 

saúde, amosando unha actitude de autoexixencia no seu 

esforzo.  

▪ EFB3.2.1. Inicíase na participación activa das actividades para 

a mellora das capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saudable, utilizando os métodos básicos para o seu 

desenvolvemento. 

  



 

XEOGRAFÍA E HISTORIA – 1º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Localizar no mapamundi as unidades políticas e as principais 
unidades do relevo mundial, os grandes ríos e as grandes zonas 
climáticas, e identificar as súas características. 

Situar nun mapa político as entidades políticas en un mapa 
físico as principais unidades do relevo mundial. 
CAA /CMCCT /CD 

Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos 
bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico mundial 

Distingue e localiza nun mapa os tipos de clima e as zonas 
bioclimáticas do planeta. 
CAA/CMCCT/CD/CCL 
 

Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no 
rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 
estudo e a súa interpretación 

Ordena temporalmente os feitos históricos e outros feitos 
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, 
duración e simultaneidade. 
CSC / CMCCT 

Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e os 
acontecementos históricos máis salientables da Prehistoria e 
da Idade Antiga, para adquirir unha perspectiva global da súa 
evolución. 

Realiza diversos tipos  de eixes cronolóxicos e mapas históricos 
CSC/ CMCCT / CAA 

Entender a transcendencia do concepto de colonización e 
establecer conexións entre o pasado e o presente 

Localizar nun mapa histórico as colonias que diferentes pobos 
foron creando ao longo do mar Mediterráneo. 
CSC / CAA 

  



 

EDUCACIÓN EN VALORES – 1º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindible 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Xustificar a importancia que ten o uso da razón e a liberdade            
no ser humano para determinar “como quere ser”, elixindo os          
valores éticos que desexa incorporar á súa personalidade. 

Describe a estima o papel relevante da razón e a liberdade           
para configurar cos seus propios actos a estrutura da súa          
personalidade, elaborando unha lista dos valores que estima        
como desexables para integralos na súa personalidade. 
CSC /CSIEE 

Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia       
emocional e a súa influencia na construción da personalidade e          
o seu carácter moral, con capacidade de empregar a         
introspección para recoñecer emocións e sentimentos no seu        
interior, para mellorar as súas habilidades emocionais. 

Comprende en que consisten as habilidades emocionais que        
debe desenvolver o ser humano e como estas se relacionan          
coa adquisición das virtudes éticas. 
CAA/CSC 

Describir e valorar a importancia da influencia do contorno         
social e cultural no desenvolvemento moral da persoa, a través          
da análise do papel que desempeñan os axentes sociais. 

Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia          
na interiorización individual dos valores e as normas morais         
que rexen a conduta da sociedade en que vive. 
CCL 

Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral          
na persoa e apreciar o papel que a intelixencia e a vontade            
teñen como factores que incrementan a capacidade de        
autodeterminación 

Analiza e valora a influencia que teñen na liberdade persoal a           
intelixencia, que nos permite coñecer posibles opcións para        
elixir, e a vontade, que nos dá a fortaleza suficiente para facer            
o que temos decidido facer. 
CAA 

Estimar a importancia do problema actual do exercicio dos         
dereitos da muller e da infancia en grande parte do mundo,           
coñecendo as súas causas e tomando conciencia deles, coa         
finalidade de promover a súa solución. 

Xustifica a necesidade de actuar na defensa dos dereitos da          
infancia, loitando contra a violencia e o abuso do que nenos e            
nenas son vítimas no século XXI; e defende a loita contra a            
discriminación da muller e a violencia de xénero no seu medio           
familiar, escolar e social. 
CSC/CSIEE 

 

  



 

COMPOSTELA:CAMIÑO E PATRIMONIO – 1º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Determinar que se considera patrimonio e  que non, 
coñecendo os diferentes tipos de patrimonio así como a súa 
subclasificación. 

Identifica os requisitos da UNESCO na determinación do         
concepto de Patrimonio, clasificando diferentes     
manifestacións artísticas segundo a diferente concepción de       
Patrimonio 
CCL/CAA/CSC/CCEC 

Coñecer a versión lendaria do xurdimento dunha nova cidade 
 

Identifica as personaxes que participan na creación dun mito,         
distinguindo cales destas personaxes son ademais históricas e        
reais. 
CCEC/CAA 
 

Determinar a influencia que tivo o descubrimento no        
momento avaliando que función conserva hoxe en día ese         
descubrimento. 
 

Concreta a importancia histórica, social e económica que tivo o          
descubrimento do sepulcro do Apóstolo,relacionando a visión       
do descubrimento no s. IX coa visión e seguimento que se           
conserva no s. XXI. 
CCEC/CAA/CSCS 

Coñecer os elementos construtivos da primeira igrexa que se         
constrúe na protección do sepulcro, identificando as       
ampliacións que se fixeron na basílica para acoller aos         
continuos peregrinos, así como a importancia da fortificación        
da cidade como elemento definidor da municipalidade do        
lugar. 
 

Identifica os elementos arquitectónicos da primeira e segunda         
basílica relacionándoos coa arquitectura prerrománica     
asturiana, localizando estes elementos na basílica compostelá. 
CCEC/CSC/CAA 
 

 Coñecer os elementos estruturais que identifican a 
arquitectura románica,  identificando os elementos da 
arquitectura de peregrinación e localizalos na Catedral de 
Santiago, e analizando planta e alzado segundo as 
características románicas da arquitectura. 

Identifica os elementos estruturais na arquitectura románica e 
concrétaos na Catedral de Santiago realizando unha análise do 
interior da catedral diferenciando os niveis do alzado. 
CCEC/CSC/CAA 

 

 



 

CURSO:  2 º ESO  



 

Materia: Primeira Lingua Estranxeira. Inglés 

Curso: 2º ESO 

1.                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ . Comprender os puntos esenciais e os detalles máis         
relevantes en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se         
refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos       
ou sensacións físicas básicas, expresadas con certa       
naturalidade e boa articulación, se pode escoitalas de        
novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

 

Comprende, nunha conversa informal na que participa, 

descricións, narracións, peticións de información e expresión 

dos gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas 

do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a 

repetir ou a reformular o dito. 

▪ . Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no         
traballo con outras persoas, colaborando con elas na        
interacción, verificando a comprensión propia e das       
demais persoas mediante estratexias de compensación      
lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na        
realización das tarefas de comunicación. 

 

Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 

sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 

claridade, e repetindo ou reformulando. 

 

Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan 

instrucións, indicacións e información básica referida a 

necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou 

ocupacional moi básico, de estrutura moi sinxela, 

especialmente se contan con apoio visual 

 

▪ . Entende os puntos principais de anuncios e material         
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet,          
formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos          
do seu interese, nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional          
moi básico. 

 

▪ Identificar a información esencial, os puntos máis       
relevantes e os detalles importantes en textos, tanto en         
formato impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos        
e ben estruturados, escritos nun rexistro informal ou        
estándar, que traten asuntos cotiáns, temas coñecidos e        
previsibles de interese ou relevantes para os propios        
estudos, e que conteñan estruturas e un léxico básicos de          
uso común e habitual. 

 

Entende información específica esencial en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e nun 

rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 

temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por 

exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as 

seccións difíciles. 

 

. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou 

soporte dixital, na que se dea información persoal básica e se 

expresen gustos, sentimentos e opinións.  

 

 

. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e 

dixital, en situacións de comunicación reais ou simuladas, 

relacionados con actividades e situacións da vida cotiá e do seu 

interese persoal, ou sobre temas de actualidade de especial 

relevancia e facilmente comprensibles para a súa idade, 

respectando as convencións e as normas de cortesía, tamén cando 

se utilizan as redes sociais 

 

  

  



 

XEOGRAFÍA E HISTORIA – 2º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias salientables 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Analizar as características da poboación española, a súa        
distribución, dinámica e evolución, e os movementos       
migratorios 

Explica a pirámide da poboación de España e das súas          
comunidades autónomas e analiza en distintos medios os        
movementos migratorios nas últimas tres décadas en España 
CCA/CMCCT/CSC/CD/CCL 

Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os          
seus contras 

Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en          
Europa e distingue os tipos de cidades do noso continente. 
CAA/CMCCT/CSC/CD/CCL 

Explicar as características de cada tempo histórico e certos         
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no      
rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu         
estudo e a súa interpretación 

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos        
salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión,         
duración e simultaneidade e realizando diversos eixes       
cronolóxicos e mapas históricos. 
CSC / CMCCT 

Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión,        
inseríndoo no contexto adecuado e comprender as       
características e as funcións da arte na Idade Media. 

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para        
cada época e describe as características da arte románica,         
gótica e islámica. 
CSC / CCEC / CCL 

Explicar a organización feudal e as súas consecuencias Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e          
campesiños. 
CSC 

  

 



 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA    2º  ESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar 
textos orais de diferente tipo. 

Comprende o sentido global de textos orais de intención 
narrativa, descriyiva, instrutiva, expositiva e argumentativa, 
identificando a información relevante, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa dos falantes, así como a 
súa estrutura e as estratexias de cohesión textual oral.  CCL 

Comprender o sentido global de textos orais. Recoñece os erros da producción oral propia e allea a partir da 
práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e o proceso de 
producción de discursos orais valorando a claridade expositiva, 
a adecuación e a coherencia do discurso. CAA   /   CSIE 
 

Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos, 
manexar información na biblioteca e noutras fontes, en papel 
ou dixital, como base dunha aprendizaxe continua, e producir 
textos adecuados, coherentes e cohesionados, en relación co 
ámbito de uso. 

Deduce a idea principal dun texto, recoñece as ideas 
secundarias, utiliza dun xeito autónomo diversas fontes,  aplica 
técnicas diversas par planificar os seus escritos (esquemas, 
árbores, mapas conceptuais,…)e escribe textos propios do 
ámbito persoal e familiar, escolar e social, imitando textos 
modelo.  CCL  /  CD 

Aplicar os coñecementos sobre  a lingua e as súias normas de 
uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e 
escritos , e comprender o significado das palbras en toda a súa 
extensión para diferenciar os usos obxectivos dos subxectivos. 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais, corrixe 
erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, 
aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a súa 
producción, e diferencia os componentes denotativos e 
connotativos no significado das palabras dentro dunha frase ou 
un texto.  CCL 
 

Ler fragmentos da literatura española de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos, amosando 
interese pola lectura, e redactar textos persoais con intención 
lúdica e creativa. 

Le e comprende con interese e autonomía obras literarias 
próximas aos seus gustos e intereses, e redacta textos persoais 
de intención literaria a partir de modelos dados.  CCL  / CCEC 

 

 



 

                     LINGUA GALEGA  e   LITERATURA   2º   ESO  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS. 

Comprender e interpretar a intención comunicativa de textos 
orais de carácter informativo propios dos medios de 
comunicación, dos ámbitos social e educativo, e producir textos 
adecuados á situación e á intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

Comprende o sentido global e identifica a intención 
comunicativa de textos orais de carácter informativo propios 
dos medios de comunicación, do ámbito social e educativo, e 
produce textos orais en intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. CCL  /    CAA 

Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das 
relacións  sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes; 
producir, en formato papel ou dixital, textos de distinta 
tipoloxía: resumos, narracións, descricións e explicacións  sobre 
contidos das materias curriculares. 

Comprende e interpreta a información máis relevante de textos 
propios da vida cotiá e das relación sociais, e produce en 
formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir 
dun modelo, fundamentalmente narracións, descricións, 
resumos e explicacións. CCL / CD /CSC 

Coñecer, usar e valorar as normas ortográficas, morfolóxicas e 
sintácticas da lingua que regulan os textos orais e escritos. 

Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de 
maneira adecuada e correcta aplicando as normas ortográficas, 
morfolóxicas e sintácticas da lingua galega. CCL / CD 

Valorar as linguas como medios de relación interpersonal e de 
sinal de identidade dun pobo. Apreciar o plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da humanidade, adquirir vínculos 
positivos cara o uso do galego e asumir a importancia da 
contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

Valora a lingua como instrumento co cal se costrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación dos nosos 
elementos lingüísticos en diferentes contextos. Analiza a súa 
práctica lingüística e valora a importancia de contribuir 
individual e socialmente á normalización da lingua galega. CCL / 
CSC 

Ler con regularidade obras literarias, desenvolver criterio lector 
e analizar textos literarios de maneira guiada, identificar os 
trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos 
traballados na aula, e secribir textos de intención estética. 

Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; 
expón unha opinión sobre a lectura e analiza textos literarios, 
de maneira guiada, identificando os trazos dos subxéneros e a 
funcionalidade dos recursos retóricos traballados na aula, e 
escribe textos de intención estética.   CCL  / CCEC  

 

 



 

                          SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA  2º  ESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

Comprender o sentido global e as información específicas máis 
salientables de mensaxes orais sinxelas e moi básicas, emitidas 
cara a cara, ou noutro soporte sobre situación habituasi de 
comunicación, se se fala amodo e con moita claridade. 

Comprende o sentido global e a información máis salientable 
de textos orais procedentes de medios audiovisuais,breves 
como instrucións e comunicados, con estruturas previamente 
traballadas e léxico moi común, sempre que se fale de xeito 
moi pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 
CCL /  CAA  / CD 

Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a 
e sobre accións  moi habituais da vida diaria( horarios, datas e 
cantidades), usando palabras e frases moi simples 
memorizadas, e facéndose comprender aínda que haxa que 
repetir o dito. 

Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas 
e habituais relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e 
presentación, colaborando para entender e facerse entender, e 
fai e responde preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre 
actividades moi común da vida social diaria, en situación de 
comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel 
escolar. CCL / CAA / CCEC / CD 

Seguir instrucións, comprender avisos, obrigas e pohibicións 
moi sinxelas traballadas previamente, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela e con apoio visual. 

Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas básicas, 
referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, 
especialmente con apoio visual. 
CCL /  CAA  CCEC 

Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, 
cunha finalidade determinada propia da súa idade e do seu 
nivel escolar, en diferentes formatos, amosando interese pola 
presentación limpa e ordenada do texto. 

Escribe avisos, notas, instrucións, felicitacións, bandas 
deseñadas e mensaxes moi sinxelas e breves , relativos a 
actividades presentes e a necesidades inmediatas. CCL /  CAA  / 
CD 

Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e 
de puntuación, con corrección suficiente para o seu nivel 
escolar. 

Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
de comunicación ( saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de 
tratamento, etc.) e amosa respecto polas diferenzas que poidan 
existir en aspectos culturais como hábito, horarios, etc. 
CCL / CAA/ CD / CCEC 

 

 



 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

1.     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 .1 Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas.  

1-1 Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e contexto do problema). 

2 Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e 

decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as 

súas propiedades, para recoller, transformar e 

intercambiar información, e resolver problemas 

relacionados coa vida diaria. 

2-1 Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos 

de números mediante as operacións elementais e as potencias 

de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións. 

.  2-2 Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas 

operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, 

cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

 3 Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso 

de operacións combinadas como síntese da secuencia de 

operacións aritméticas, aplicando correctamente a 

xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo 

mental. 

 3-1 Realiza operacións combinadas entre números enteiros, 

decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo 

mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios 

tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando 

a xerarquía das operacións. 

 4 Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver 

problemas mediante a formulación de ecuacións de 

primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións, 

aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou 

gráficos, e contrastando os resultados obtidos. 

 4-1 Formula alxebricamente unha situación da vida real 

mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de 

ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o 

resultado obtido. 

    

 

 



 

TECNOLOXIA 2º ESO 

1.     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 .1 Analizar as propiedades dos materiais utilizados na 

construción de obxectos tecnolóxicos. 

1-1 Describe as características propias dos materiais de uso 

técnico. 

2 Analizar e describir os esforzos aos que están sometidas 

as estruturas, experimentando en prototipos. 

2-1 Describe audiovisual ou dixital, as características propias 

que configuran os tipos de estruturas, apoiándose en 

información escrita. 

. 2-2 Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión 

nos elementos que configuran a estrutura. 

 3 Utilizar un equipamento informático para elaborar e 

comunicar proxectos técnicos sinxelos. 

 3-1 Identifica as partes dun computador. 

  3-2 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e 

dispositivos electrónicos. 

    

    

 

 



 

Materia: MÚSICA  

Curso: 2º E.S.O. 

1. Estándares de aprendizaxe e 

competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪B1.2. Distinguir e utilizar os elementos da representación 

gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 

clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos 

que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas 

e de tempo, etc.). 

▪ MUB1.2.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan 

na representación gráfica da música (colocación das notas no 

pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das 

figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións 

rítmicas e de tempo, etc.). 

▪ B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 

actividades de interpretación, asumindo diferentes 

papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do 

conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo ao 

perfeccionamento da tarefa común. 

▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do 

profesorado e dos compañeiros e as compañeiras. 

▪ B2.1. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e 

as súas agrupacións. 

▪MUB2.1.2. Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis 

característicos da música popular moderna, do folclore e 

doutras agrupacións musicais. 

▪ B3.3. Apreciar a importancia do patrimonio cultural 

musical español e galego, e comprender o valor de 

conservalo e transmitilo. 

▪MUB.3.3.1. Valora e respecta a importancia do patrimonio 

musical español e galego. 

▪ B4.2. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos 

dispoñibles para a aprendizaxe e a indagación do feito 

musical. 

▪ MUB4.2.1. Utiliza de xeito guiado as fontes e os 

procedementos apropiados para elaborar traballos sobre 

temas relacionados co feito musical. 

    

    

    

    

 

  



 

EDUCACIÓN EN VALORES – 2º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar os conceptos de heteronomía e autonomía,       
mediante a concepción kantiana da persoa, coa finalidade de         
valorar a súa importancia e aplicala na realización da vida          
moral 

Comenta e valora a idea de concibir a persoa como un fin en si 
mesma, rexeitando a posibilidade de ser tratada por outros 
como instrumento para alcanzar fins alleos a ela. 
CSC 

Distinguir na persoa, os ámbitos da vida privada e da vida           
pública, a primeira regulada pola ética e a segunda polo          
dereito, coa finalidade de identificar os límites da liberdade         
persoal e social 

Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética          
e ao dereito, e expón as súas conclusións mediante unha          
presentación elaborada con medios informáticos 
CCL /CD 

Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas        
especificacións e a súa influencia na vida persoal e social do ser            
humano, destacando a necesidade de ser recoñecidos por        
todos 

Describe as características distintivas dos valores éticos,       
empregando exemplos concretos deles e apreciando a súa        
relación esencial coa dignidade humana e a conformación        
dunha personalidade xusta e satisfactoria. 
CCL 

Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as súas          
características esenciais, e entender o seu concepto de xustiza         
e a súa relación co ben común e a felicidade, elaborando un            
xuízo crítico sobre a perspectiva desde filósofo. 

Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha       
representación con soporte informático, sobre a política       
aristotélica como unha teoría organicista, cunha finalidade       
ética e que atribúe a función educativa ao Estado. 
CSIEE/CD/CSC/CAA/CCL 

Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a         
alienación humana á que conduce. 

Destaca o problema e o perigo que representa para o ser           
humano a tecnodependencia, sinalando os seus síntomas e as         
súas causas, e estimulando as súas consecuencias negativas,        
como unha adición incontrolada aos dispositivos electrónicos,       
aos videoxogos e ás redes sociais, que conduce as persoas cara           
a unha progresiva deshumanización. 
CMCCT 

 



 

  

  Materia: Educación Física 

Curso: 2 ºESO 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 ▪ B1.1. Recoñecer e aplicar actividades propias de cada 

fase da sesión de actividade física, en relación coas súas 

características. 

.EFB1.1.3. Prepara e pon en práctica actividades para a mellora 

das habilidades motoras en función das propias dificultades, 

baixo a dirección do/da docente. 

 B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as 

actividades físico-deportivas como formas de lecer activo 

e de utilización responsable do contorno. 

 ▪ EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o contorno 

para a realización de actividades físicodeportivas axeitadas a 

súa idade. 

 ▪ B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, 

analizar e seleccionar información salientable, elaborando 

documentos propios, e facendo exposicións e 

argumentacións destes. 

 ▪ EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para elaborar documentos dixitais propios 

adecuados á súa idade (texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 

etc.), como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información salientable. 

 B2.1. Interpretar e producir accións motoras con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal e outros recursos. 

 ▪ EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización de bailes e 

danzas sinxelas, adaptando a súa execución á dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras.  

 B3.2. Desenvolver as capacidades físicas máis 

salientables desde a perspectiva da súa saúde de acordo 

coas posibilidades persoais e dentro das marxes da saúde, 

amosando unha actitude de autoexixencia no seu esforzo.  

 EFB3.2.1. Participa activamente na mellora das capacidades 

físicas básicas desde un enfoque saudable, utilizando os 

métodos básicos para o seu desenvolvemento 

    

    

 

  



 

COMPOSTELA: CAMIÑO E PATRIMONIO – 2º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Determinar a importancia das fontes escritas no coñecemento        
da historia de Compostela 

Determina que a Historia Compostelana e o Códice Calixtino         
son exemplo da sociedade dunha época histórica concreta,        
establecendo conxunción entre libro histórico, guía de axuda e         
propaganda política. 
CCL/CCEC/CAA 

Coñecer cantos camiños existían con dirección a Compostela, 
identificar as rutas que eran as máis transitadas e que refiren 
as vías principais. 
 

Identifica a multitude de percorridos que os fieis percorrían ata 
chegar a Compostela, resaltando de todos os camiños 
existentes aqueles máis transitados e polo tanto mellor 
protexidos para os peregrinos. 
CCL/CCEC/CSC/CAA 

Coñecer as peregrinacións aos lugares sagrados para a        
cristiandade, entre os que está Compostela. 

Identifica as causas, datas, motivacións e símbolos da        
peregrinación a Terra Santa, Roma e Compostela. 
CAA/CCL/CCEC 

Coñecer que tipo de equipamento levaba o peregrino na Idade 
Media,comparando as diferenzas de equipamento e ritos entre 
o peregrino medieval e o actual. 
 

Establece os símbolos que identifican a un peregrino na Idade          
Media e actualmente, mentres estableces os diferentes       
preparativos que se levaban a cabo dependendo do medio de          
peregrinación. 

 Identificar os elementos que converten unha cidade en 
patrimonio artístico así como as medidas de conservación e 
protección das cidades e centros históricos recoñecidos. 
 

Determina as condicións que debe demostrar unha cidade        
para poder aspirar ao mérito de converterse en patrimonio da          
humanidade, establecendo que medidas se levan a cabo dende         
os diferentes organismos para conservar o patrimonio       
recoñecido. 
CCL/CCEC/CSC/CAA 

 

 

 



 

CURSO:  3 º ESO 



 

Materia: Primeira Lingua Estranxeira. Inglés 

Curso: 3º ESO 

1.                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender o sentido xeral e a información específica de         

conversas claras e pausadas que teñen lugar na súa         

presenza, nas que se describan, narren ou se dean opinións          

sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar,            

sempre que poida pedir información. 

 

Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa          

formal ou informal entre dúas ou máis persoas interlocutoras que          

ten lugar na súa presenza, cando o tema lle resulte coñecido e o             

discurso está articulado con claridade, a velocidade media e nunha          

variedade estándar da lingua. 

 

Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e con         

propósitos comunicativos propios da súa idade (invitar,       

ofrecer axuda, propor, reaccionar perante invitacións e       

propostas), e expresar sentimentos e opinións de forma        

básica.  

 

. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou            

por outros medios técnicos, nas que establece contacto social,         

intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, fai          

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá          

indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir           

para realizar unha actividade conxunta. 

 

Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes        
e detalles importantes en textos, tanto en formato impreso         
como en soporte dixital, breves e ben estruturados, escritos         
nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de         
asuntos cotiáns, de temas de interese ou salientables para os          
propios estudos e as ocupacións, e que conteñan estruturas         
sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

 

Entende información específica esencial en páxinas web e        

outros materiais de referencia, ou consulta claramente       

estruturados sobre temas relativos a materias educativas,       

asuntos ocupacionais ou do seu interese (por exemplo, sobre         

un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un         

deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións          

difíciles 

Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a         

mocidade) de historias de ficción breves e ben estruturadas, e          

faise unha idea do carácter dos personaxes, das súas relacións          

e do argumento. 

Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, textos         

sinxelos e breves (notas, cartas persoais, postais,       

felicitacións, etc.), que conteñan información persoal ou       

relativa á vida cotiá, de primeira necesidade ou do seu          

interese, a partir de modelos previos, usando as fórmulas         

básicas de saúdo e despedida propias do soporte utilizado,         

adaptando a presentación ao tipo de texto e usando frases e           

oracións ben estruturadas e cunha orde lóxica. 

 

Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o           

contacto social (por exemplo, con amigos/as noutros países), se         

intercambia información, se describen en termos sinxelos sucesos        

importantes e experiencias persoais (por exemplo, a participación        

nunha competición), se dan instrucións, se fan e aceptan         

ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación,      

confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans), e         

se expresan opinións de xeito sinxelo 

 

  

 



 

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

1.     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1 . Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

1-1Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e contexto do problema). 

2Utilizar as propiedades dos números racionais e 

decimais para operar con eles, utilizando a forma de 

cálculo e notación adecuada, para resolver problemas, e 

presentando os resultados coa precisión requirida. 

2-1Aplica as propiedades das potencias para simplificar 

fraccións cuxos numeradores e denominadores son produtos 

de potencias. 

. 2-2 Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, 

entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica, 

nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman 

período. 

 3 Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a 

formulación e a resolución de ecuacións de primeiro e 

segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con 

dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, e valorar e 

contrastar os resultados obtidos. 

 3-1 Resolve ecuacións de segundo grao completas e 

incompletas mediante procedementos alxébricos e gráficos. 

    

   3-2 Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 

incógnitas mediante procedementos alxébricos ou gráficos. 

    

 



 

Materia: Física e Química 

3º ESO 

1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B2.1. Estrutura atómica. Modelos atómicos. ▪ FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o           
número másico, utilizando o modelo planetario. 

 

▪ FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas       
básicas e a súa localización no átomo. 

▪ FQB2.1.3. Relaciona a notación co número atómico e o         
número másico, determinando o número de cada tipo de partículas          
subatómicas básicas. 

▪ B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e         
recoñecer reactivos e produtos a través de       
experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións       
dixitais. 

▪ FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da          
representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba       
experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. 

▪ B1.3. Aplicar os procedementos científicos para      
determinar magnitudes e expresar os resultados co       
erro correspondente. 

▪ FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades,       
utilizando preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a         
notación científica para expresar os resultados correctamente.  

 

 



 

Materia: Bioloxía e Xeoloxía 

Curso: 3º ESO 

  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e           
determinar as características que os diferencian da materia inerte. 

▪ BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e      
as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e        
entre célula animal e vexetal. 

▪ B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como           
método de prevención das doenzas. 

▪ BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable        
e identifícaos como medio de promoción da súa saúde         
e da das demais persoas. 

▪ B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo,       
circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu        
funcionamento. 

▪ BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos       
aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e     
excretor, e o seu funcionamento. 

 

▪ B3.27. Comparar os métodos anticonceptivos, clasificalos segundo a        
súa eficacia e recoñecer a importancia dalgúns deles na prevención          
de doenzas de transmisión sexual. 

▪ BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción      
humana. 

▪ B3.18. Describir os procesos implicados na función de relación, e os           
sistemas e aparellos implicados, e recoñecer e diferenciar os         
órganos dos sentidos e os coidados do oído e a vista. 

▪ BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e        
relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se        
atopan. 

 

 



 

Materia: Educación Física 

Curso: 3ºESO 

1.   Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Desenvolver actividades propias de cada fase da 

sesión de actividade física, en relación coas súas 

características. 

▪ EFB1.1.1. Relaciona a estrutura dunha sesión de actividade 

física coa intensidade dos esforzos realizados. 

▪ B1.3. Recoñecer as posibilidades que ofrecen as 

actividades físico-deportivas como formas de lecer activo 

e de utilización responsable do contorno.  

EFB1.3.1. Coñece as posibilidades que ofrece o seu contorno 

para a realización de actividades físicodeportivas. 

▪ B1.4. Controlar as dificultades e os riscos durante a súa 

participación en actividades físico-deportivas e 

artísticoexpresivas, analizando as características destas e 

as interaccións motoras que levan consigo, e adoptando 

medidas preventivas e de seguridade no seu 

desenvolvemento. 

EFB1.4.1. Identifica as características das actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas propostas que poidan 

supor un elemento de risco para si mesmo/a ou para as demais 

persoas. 

B1.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación no proceso de aprendizaxe, para procurar, 

analizar e seleccionar información salientable, 

elaborando documentos propios, e facendo exposicións e 

argumentacións destes. 

▪ EFB1.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para elaborar documentos dixitais propios 

(texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 

do proceso de procura, análise e selección de información 

salientable. 

B2.1. Interpretar e producir accións motoras con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal e outros recursos. 

EFB2.1.1. Utiliza técnicas corporais, de forma creativa, 

combinando espazo, tempo e intensidade. 

 

 



 

Materia: MÚSICA  

Curso: 3º E.S.O. 

2. Estándares de aprendizaxe e 

competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪B1.1. Distinguir e utilizar os elementos da representación 

gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; 

notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración 

das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; 

indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

▪ MUB1.1.1. Distingue e emprega os elementos que se utilizan 

na representación gráfica da música (colocación das notas no 

pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; 

duración das figuras; signos que afectan a intensidade e 

matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

▪ B1.6. Participar activamente e con iniciativa persoal nas 

actividades de interpretación, asumindo diferentes 

papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do 

conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo ao 

perfeccionamento da tarefa común. 

▪ MUB1.6.3. Amosa apertura e respecto cara ás propostas do 

profesor/a e dos compañeiros/as. 

▪ B2.3. Valorar o silencio como condición previa para 

participar nas audicións. 

▪MUB2.3.1. Valora e aplica o silencio como elemento 

indispensable para a interpretación e a audición. 

▪ B3.6. Amosa interese e actitude crítica pola música, os 

concertos en vivo e as propostas musicais, valorando os 

seus elementos creativos e innovadores ao longo da 

historia. . 

▪MUB.3.6.2. Interésase por ampliar e diversificar as preferencias 

musicais propias. 

▪ B4.2. Utilizar de maneira funcional os recursos 

informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a 

indagación do feito musical. 

▪ MUB4.2.1. Utiliza con autonomía as fontes e os 

procedementos apropiados para elaborar traballos sobre 

temas relacionados co feito musical. 

    

    

    

    

 

  



 

EDUCACIÓN EN VALORES – 3º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e principios        
éticos contidos na DUDH, como fundamento universal das        
democracias durante os séculos XX e XXI, destacando as súas          
características e as súa relación cos conceptos de “Estado de          
dereito” e “división de poderes 

Fundamente racionalmente e eticamente a elección da       
democracia como un sistema que está por riba doutras formas          
de goberno, polo feito de incorporar nos seus principios os          
valores éticos sinalados na DUDH. 
CSC 

Recoñecer a necesidade da participación activa dos cidadáns e         
das cidadás na vida política do Estado coa finalidade de evitar           
os riscos dunha democracia que viole os dereitos humanos. 

Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen nos         
gobernos democráticos cando non se respectan os valores        
éticos da DUDH (dexeneración en demagoxia, ditadura das        
maiorías, escasa participación cidadá, etc.) e formula posibles        
medidas para evitalos. 
CSC/CSIEE 

Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a            
través do coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e        
relacións, e analizar o significado dos termos de legalidade e          
lexitimidade. 

Busca e selecciona información en páxinas web, para        
identificar as diferenzas, semellanzas e vínculos existentes       
entre a Ética e o Dereito, e entre a legalidade e a lexitimidade,             
elaborando e presentando conclusións fundamentais. 
CAA/CD 

Analizar o momento histórico e político que impulsou a         
elaboración da DUDH e a creación da ONU, coa finalidade de           
entendela como unha necesidade do seu tempo, cuxo valor         
continúa vixente como fundamento ético universal da       
lexitimidade do dereito e dosestados 

Contrasta información dos acontecementos históricos e      
políticos que orixinaron a DUDH, entre eles o uso das          
ideoloxías nacionalistas e racistas, que defendían a       
superioridade duns homes sobre outros, chegando ao estremo        
do Holocausto xudeu, así como a discriminación e o exterminio          
de todas as persoas que non pertencesen a unha determinada          
etnia, a un modelo físico, a unha relixión, a unhas ideas           
políticas, etc. 
CAA 

Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas         
aos que se enfronta a aplicación da DUDH 

Investiga mediante información obtida en distintas fontes,       
sobre os problemas e os retos da aplicación da DUDH, no que            
se refire ao exercicio d dereitos civís (destacando os problemas          
relativos á intolerancia, a exclusión social, a discriminación da         
muller, a violencia de xénero e a existencia de actitudes como           
a homofobia, o racismo, a xenofobia, o acoso laboral e escolar,           
etc.) e dos dereitos políticos (guerras, terrorismo, ditaduras,        
xenocidio, refuxiados/as políticos/as, etc.) 
CAA/CD/CSC 

 

 



 

Materia: Lingua galega e literatura 

Curso: 3º ESO 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa 

implícita e explícita, o tema, a idea principal e as 

secundarias e os datos relevantes de textos orais dos 

medios de comunicación audiovisual.  

 LGB1.1.2.Interpreta textos orais e traslada a información 

relevante a esquemas ou resumos. 

B2.11. Producir en soporte impreso ou dixital textos 

expositivos do ámbito educativo: informes e proxectos 

sobre tarefas educativas das materias curriculares .. 

 LGB2.11.1.Produce en soporte impreso ou dixital, textos 

expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares 

elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e 

outras fontes de información. 

B3.5. Usar progresiva , autónoma e eficazmente os 

dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de consulta 

para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe.  

LGB3.5.1 Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en 

diferentes soportes, resolve as súas dúbidas sobre o uso 

correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación 

interpersoal  e de sinal de identidade dun pobo, apreciar 

o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade, coñecer a importancia da lusofonía e 

incorporar ferramentas en rede desta comunidade 

cultural. 

LGB4.1.3.Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua 

propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e 

amósase capaz  de explicar a súa postura.  

B5. 6. Crear ou recrear textos sinxelos  de intención 

literaria partindo das características dos traballados na 

aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a 

capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos.  

LGB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria 

partindo das características dos traballados na aula.  

    

 

 



 

Materia: Lingua Castelá e Literatura 

Curso: 3º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e        
valorar textos orais de diferente tipo. 

LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da          
estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos,      
argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e       
relacionándoos con conceptos persoais, par 

B2.2.Ler, comprender, interpretar e valorar textos en       
diferentes formatos e soportes. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención         
comunicativa de textos escritos propios do ámbito persoal e         
familiar, educativo ou escolar, e social (medios de        
comunicación), identificando a tipoloxía textual seleccionada, a       
organización do contido, as marcas lingüísticas e o formato         
utilizado. 

B3.7Interpretar adecuadamente os discursos orais e      
escritos tendo en conta os elementos lingüísticos, as        
relacións gramaticais e léxicas, a estrutura e a disposición         
dos contidos en función da intención comunicativa. 

LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á        
intención comunicativa do emisor, identificando a estrutura e a         
disposición de contidos. 

B3.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais       
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e       
películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto         
curriculares como outras presentes no centro docente, e        
relacionados cos elementos transversais, evitando     
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

LCLB3.9.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais       
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas,        
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e           
relacionados cos elementos transversais,evitando estereotipos     
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe         
como persoa plurilingüe. 

B4.5 Comprender textos literarios representativos da      
literatura da Idade Media ao Século de Ouro        
recoñecendo a intención do/da autor/a, relacionando o       
seu contido e a súa forma cos contextos socioculturais e          
literarios da época, identificando o tema, recoñecendo a        
evolución dalgúns tópicos e formas literarias, e       
expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios,         
en versión orixinal ou adaptados, e representativos da literatura         
da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema,          
resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

 

 



 

Materia: Segunda Lingua Extranxeira 

Curso: 3º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a          
información máis importante en textos orais breves e ben         
estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios        
técnicose articulados a velocidade lenta, nun rexistro       
formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos         
habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos        
de temas xerais ou do propio campo de interese nos          
ámbitos persoal, público e educativo, sempre que as        
condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida         
volver escoitar o dito. 

SLEB1.2. Captaa información máis importante de indicacións,       
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de        
maneira lenta e clara, sempre que as condicións acústicas sexan          
boas e o son non estea distorsionado.  

B2.3.Intercambiar de xeito intelixible información sobre      
transaccións e xestións cotiás moi elementais, usando un        
repertorio básico de palabras e frases simples       
memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa        
interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito.  

SLEB2.3.Participa en conversas informais breves, cara a cara ou         
por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que establece          
contacto social, se intercambiainformación e se      
expresanopinións de xeito sinxelo e breve, se faninvitacións e         
ofrecementos, se piden e se ofrecencousas, se pidene se         
danindicacións ou instrucións, ou se discuten os pasos que hai          
que seguir para realizar unha actividade conxunta, expresando        
o acordo ou o desacordo de xeito moi básico. 

B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas e       
comprender avisos, obrigas e prohibicións moi básicas e        
predicibles, traballadas previamente, referidas a     
necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela e con        
apoio visual. 

SLEB3.2.Identifica,con axuda da imaxe, instrucións xerais breves       
e sinxelasde funcionamento e manexo de aparellos de uso         
cotián (por exemplo, unha máquina expendedora), así como        
instrucións sinxelas para a realización de actividades e normas         
de seguridade básicas (por exemplo, nun centro docente). 

B3.4. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e          
a información importante en textos, tanto en formato        
impreso como en soporte dixital, breves e ben        
estruturados, escritos nun rexistro neutro ou informal,       
que traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de         
aspectos concretos de temas de interese persoal ou        
educativo, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico         
de uso frecuente.  

SLEB3.4. Entende aidea xeral de correspondencia formal na que         
se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal          
ou educativo (por exemplo, sobre un curso de verán). 

B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos         
e básicos, actuando, de ser o caso, como mediación         
lingüística (adecuada ao seu nivel escolar) e cun formato         
preestablecido, en soporte tanto impreso como dixital,       
amosando interese pola presentación limpa e ordenada       
do texto. 

SLEB 4.2. Completaun cuestionario sinxelo con información persoal        
básica e relativa aos seus intereses ou ás súas afeccións (por           
exemplo, para asociarse a un club internacional de xente nova).  

 

  

  

 

 



 

Materia: CULTURA CLÁSICA 

Curso: 3º ESO 

1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Describir os marcos xeográficos en que se desenvolven as 

civilizacións grega e romana ao longo da súa historia. 

CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser 

considerados determinantes no desenvolvemento das civilizacións grega e 

latina, e achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas formulacións. 

B2.1. Identificar, describir e explicar o marco histórico en que se 

desenvolven as civilizacións grega e romana.  

CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados feitos históricos nas civilizacións 

grega e romana e no período histórico correspondente, póndoos en 

contexto e relacionándoos con outras circunstancias contemporáneas.  

 

B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais 

deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 

caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a 

súa xenealoxía  establecendo as relacións entre os diferentes deuses. 

B5.2. Coñecer as características e a evolución das clases sociais 

en Grecia e Roma.  

CCB5.2.1. Describe a organización 

das sociedades grega e romana, 

explicando as características das 

clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando estes 

aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais.  

B7.1. Recoñecer a presenza da civilización clásica nas artes e na 

organización social e política. 

CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a 

civilización grecolatina que perviviron ata a actualidade, demostrando a súa 

vixencia nunha e noutra época mediante exemplos.  

 

 



 

Materia: XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Curso: 3º ESO 

 

 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Localizar e interpretar espazos xeográficos e lugares 

nun mapa ou imaxe satélite. 

XHB1.1.1. Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite. 

B2.4. Coñecer as características de diversos tipos de 

sistemas económicos 

XHB2.4.1. Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro 

dun sistema económico. 

B2.5. Entender a idea de desenvolvemento sustentable e as 

súas implicacións. 

XHB2.5.1. Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos 

clave relacionados con el 

B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos 

ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e 

sincronía)  

XHB3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 

enclaves xeográficos. 

B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con 

precisión, inseríndoo no contexto adecuado.  

XHB3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para 

cada época.  

  

  

 



 

Materia: Matemáticas Académcias 

Curso: 3º ESO 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Utilizar correctamente a linguaxe alxebraica Realiza operación con expresións alxebraicas 

 Resolver problemas da vida cotiá con ecuacións e outras 

ferramentas matemáticas 

Formula alxebraicamente situación da vida cotiá 

Utilizar procesos de razoamento e extratexías de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios 

Analiza e comprende o enunciado dos problemas eutiliza 

extratexias e procesos de razoamento na resolución de 

problemas 

 

 Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático 

 Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 

matemáticas 

Reflexionar sobre as decisión tomadas e aprender diso 

para situación similares futuras 

Reflexiona sobre os problemas resoltos valorando as ideas 

clave, e aprende para situación futuras similares 

    

    

    

 

 



 

Materia: Tecnología 

Curso: 3º ESO 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar as operación técnicas previstas nun plan de 

traballo 

Elabora a documentación necesaria para a planificación 

Analizar as propiedades dos materiais Describe as características dos materiais 

Distinguir as partes dun equipamento informático Identifica as partes dun computador 

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 

información 

Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de 

intercambio da información 

Utilizar un equipamento informático para elaborar e 

comunicar proxectos técnicos 

Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos 

    

    

    

    

    

    

 

 



 

Materia: Educación plástica, visual e audiovisual 

Curso: 3º ESO 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1 Coñecer e aplicar os métodos creativos 

gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas e 

deseño 

EPVAB1.1.1. Crea composicións aplicando procesos creativos 

sinxelos, mediante propostas por escrito, axustándose aos 

obxectivos finais. 

 B1.5 Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. 

Témpera e lapis de grafito e cor; colaxe 

EPVAB1.5.3. Experimenta coas témperas aplicando a técnica de 

diferentes formas (pinceis, esponxas, goteos, distintos graos de 

humidade, estampaxes, etc.), valorando as posibilidades 

expresivas segundo o grao de opacidade e a creación de 

texturas visuais cromáticas. 

EPVAB1.5.4. Utiliza o papel como material, manipulándoo, 

resgando ou pregando, creando texturas visuais e t´ctiles para 

crear composicións, colaxes matéricas e figuras 

tridimensionais. 

EPVAB1.5.6. Aproveita materiais reciclados para a elaboración 

de obras de forma responsable co medio e aproveitando as 

súas calidades gráfico-plásticas. 

 B2.1. Identificar os elementos e factores que interveñen 

no proceso de percepción de imaxes. 

EPVAB2.1.1. Analiza as causas polas que se produce unha 

ilusión óptica aplicando coñecementos dos procesos 

perceptivos. 

 B2.4. Identificar significante e significado nun signo 

visual. 

 EPVAB2.4.1. Distingue significante e significado nun signo 

visual. 

 B2.8. Identificar e recoñecer as linguaxes visuais 

apreciando os estilos e as tendencias, valorando, e 

respectando do patrimonio histórico e cultural e gozando 

del. 

EPVAB2.8.1. Identifica os recursos visuais presentes en 

mensaxes publicitarias visuais e audiovisuais. 

    

  

 



 

CURSO:  4 º ESO  



 

Materia: Primeira Lingua Estranxeira. Inglés 

Curso: 4º ESO 

1.                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender as ideas principais e outros aspectos       

relevantes para o propósito comunicativo de textos orais        

de carácter informal que relaten experiencias persoais       

(viaxes, estudos, experiencias laborais, relacións persoais,      

etc.), e expresen opinións ou puntos de vista, cunha fala          

lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos       

como a secuencia temporal das experiencias (por       

exemplo, dunha película), e os sentimentos que suscitan 

Comprende, nunha conversa informal na que participa,       

explicacións ou xustificacións de puntos de vista e opinións sobre          

diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais,         

así como a formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos          

e a descrición de aspectos abstractos de temas (por exemplo, a           

música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade). 

 

 

Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en         

conversa cara a cara como por teléfono ou outros medios          

técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que         

se intercambia información, ideas e opinións, se xustifican        

de maneira simple pero suficiente os motivos de accións e          

plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa          

vacilacións para buscar expresións e pausas para       

reformular e organizar o discurso, e sexa necesario        

repetir o dito para axudar a persoa interlocutora a         

comprender algúns detalles. 

. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara         

ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos          

cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e         

se expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista;          

narra e describe de forma coherente feitos ocorridos no         

pasado ou plans de futuro reais ou inventados; formula         

hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións         

con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe         

aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo,         

a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

▪ . Identificar a información esencial, os puntos máis        
relevantes e detalles importantes en textos, tanto en        
formato impreso como en soporte dixital, breves ou de         
lonxitude media e ben estruturados, escritos nun rexistro        
formal, informal ou neutro, que traten asuntos cotiáns ou         
menos habituais, de temas de interese ou salientables        
para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que           
conteñan estruturas e un léxico de uso común, de carácter          
tanto xeral como máis específico.  

 

▪ Procura e entende información específica de carácter concreto        
en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta          
claramente estruturados (por exemplo, enciclopedias,     
dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a       
materias educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa       
súa especialidade ou cos seus intereses, e analiza a información          
tendo en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da páxina         
que o publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade           
do material. 

 

▪ . Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos         
breves ou de lonxitude media, coherentes e de estrutura         
clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns         
ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou        
informal, utilizando adecuadamente os recursos de      
cohesión, as convencións ortográficas e os signos de        
puntuación máis comúns, e amosando un control razoable        
de expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente,          
de carácter tanto xeral como máis específico dentro da         
propia área de especialización ou de interese.  

 

Escribe correspondencia persoal e participa en foros,       

blogs e chats nos que describe experiencias, impresións e         

sentimentos; narra de forma lineal e coherente feitos relacionados         

co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas (por          

exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores vacacións, un         

acontecemento importante, un libro ou unha película), ou feitos         

imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas        

concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes, e         

xustificando brevemente as súas opinións sobre eles. 

 

 

 



 

 Materia: INICIAICIÓN A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL 

Curso: 4º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Describir as calidades persoais e as destrezas asociadas á 

iniciativa emprendedora, analizando os requisitos de distintos 

postos de traballo e actividades empresariais. 

IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as actitudes, as 

aspiracións e a formación propias das persoas con iniciativa 

emprendedora, e describe a actividade dos/das empresarios/as e o 

seu papel na xeración de traballo e benestar social. 

B1.2. Tomar decisións sobre o itinerario vital propio 

comprendendo as posibilidades de emprego, o autoemprego e a 

carreira profesional, en relación coas habilidades persoais e as 

alternativas de formación e aprendizaxe ao longo da vida. 

IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia 

relacionando as posibilidades do ámbito coas calidades e as 

aspiracións persoais, e valorando a opción do autoemprego e a 

necesidade de formación ao longo da vida. 

B2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e describir as 

características internas e a súa relación co contorno, así como a 

súa función social, identificando os elementos que constitúen a 

súa rede loxística como provedores/as, clientela, sistemas de 

produción e comercialización, redes de almacenaxe, etc. 

IAEEB2.1.2. Identifica as características internas e externas da 

empresa en proxecto, así como os elementos que constitúen o 

contono específico desta (mercado, provedores/as, clientela, 

sistemas de produción e/ou comercialización, almacenaxe, etc.). 

B1.3. Actuar como futuro/a traballador/a responsable coñecendo 

os seus dereitos e deberes como tal, valorando a acción do Estado 

e da Seguridade Social na protección da persoa empregada, e 

comprendendo a necesidade de protección dos riscos laborais. 

IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen nas 

relacións entre os/as traballadores/as e as empresas, en relación co 

funcionamento do mercado de traballo. 

B3.3. Recoñecer a necesidade de planificar o negocio das 

empresas ligándoa á previsión da evolución do sector e da 

economía nacional, así como da planificación financeira e fiscal. 

AEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro 

a medio prazo do proxecto de empresa, aplicando condicións reais 

de produtos financeiros analizados e previsións de vendas, segundo 

un estudo do ámbito mediante unha aplicación informática tipo folla 

de cálculo, manexando razóns financeiras básicas.  

 

 



 

Materia: XEOGRAFÍA E HISTORIA  

Curso: 4º ESO  

1.     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B10.2.  Explicar as características de cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron cambios fundamentais no 

rumbo da historia, diferenciando períodos que facilitan o seu 

estudo e a súa interpretación. 

XHB10.2.1.  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros 

feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade. 

B10.3.  Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao 

longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía). 

 XHB10.3.1.  Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes 

enclaves xeográficos. 

B10.4.  Utilizar o vocabulario histórico 

e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado. 

 XHB10.4.1.  Utiliza con fluidez e precisión o vocabulario histórico e 

artístico necesario. 

B2.2.  Identificar os principais feitos das revolucións liberais 

burguesas en Europa e América nos séculos XVIII e XIX. 

 XHB2.2.2.  Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos 

dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a 

explicacións causais, e indica os proles e os contras. 

B4.1.  Identificar as potencias imperialistas e a repartición de 

poder económico e político no mundo no derradeiro cuarto do 

século XIX e no principio do XX. 

XHB4.1.1.  Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte 

unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións 

económicas transnacionais. 

 

 

  

  

 

 



 

Materia: Economía 

Curso: 4 ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Tomar conciencia dos principios da economía para aplicar 
nas relacións económicas básicas cos condicionantes de 
recursos e as necesidades 

ECB1.3.2. Aplica razoamentos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes das relacións económicas 
do seu contorno 

B2.1. Describir os tipos de empresas e as formas xurídicas das 
empresas, e relacionar con cada unha coas súas esixencias de 
capital e as responsabilidades legais dos/das propietarios/as e 
xestores/as, así como as interrelacións das empresas no seu 
contorno inmediato. 

 

 ECB2.1.2. Identifica e valora as formas xurídicas de 
empresas máis apropiadas en cada caso, en función das 
características concretas, aplicando o razoamento sobre 
clasificación das empresas 

 B3.2. Decidir con racionalidade ante as alternativas 
económicas da vida persoal, e relacionalas co benestar propio 
e social 

ECB3.2.1. Comprende as necesidades de planificación e do 
manexo de asuntos financeiros ao longo da vida. Esa 
planificación vincúlase á previsión realizada en cada etapa, 
de acordo coas decisións tomadas e a marcha da actividade 
económica nacional. 

B3.4. Recoñecer o funcionamento básico do diñeiro e 
diferenciar os tipos de contas bancarias e de tarxetas emitidas 
como medios de pagamento, e valorar a oportunidade do seu 
uso con garantías e responsabilidade 

ECB3.4.2. Valora e comproba a necesidade de interpretar as 
cláusulas dos contratos bancarios para coñecer os dereitos e 
as obrigas que se derivan delas, así como a importancia de 
operar en condicións de seguridade cando se empregan 
procedementos telemáticos 

B5.1. Diferenciar as magnitudes de tipos de xuro, inflación e 
desemprego, analizar as relacións entre elas e interpretar 
datos e gráficos vinculados con esas magnitudes  

 

ECB5.1.2. Explica o funcionamento dos tipos de interese e as 
consecuencias da súa variación para a marcha da economía  

 

  



 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

4º ESO Cultura Científica 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións      
relacionados con temas científicos da actualidade.  

▪ CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica         
o seu contido. 

▪ CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar        
unha procura guiada de fontes de contido científico, utilizando         
tanto os soportes tradicionais como internet. 

▪ B2.2. Coñecer os feitos históricos e as teorías que xurdiron          
ao longo da historia sobre a orixe do Universo, e en           
particular a teoría do Big Bang. 

▪ CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á          
orixe do Universo. 

▪ B3.1. Identificar os principais problemas ambientais, as       
súas causas e os factores que os intensifican; predicir as          
súas consecuencias e propor solucións. 

▪ CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver        
os principais problemas ambientais. 

▪ B4.3. Estudar a explicación e o tratamento da doenza que          
se fixo ao longo da historia. 

▪ CCIB4.3.3. Explica como actúa unha vacina e xustifica a         
importancia da vacinación como medio de inmunización masiva        
ante determinadas doenzas. 

 

 



 

Materia: Física e Química 

Curso: 4º ESO 

1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa        
posición na táboa periódica e a súa configuración        
electrónica. 

▪ FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos       
representativos a partir do seu número atómico para deducir a          
súa posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e           
o seu comportamento químico. 

▪ B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da          
configuración electrónica dos elementos implicados e a       
súa posición na táboa periódica. 

▪ FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para           
predicir a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e          
covalentes.  

▪ B2.6. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios       
segundo as normas da IUPAC. 

▪ FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios,       
seguindo as normas da IUPAC. 

▪ B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos      
mediante distintas fórmulas, relacionalas con modelos      
moleculares físicos ou xerados por computador, e coñecer        
algunhas aplicacións de especial interese. 

▪ FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos      
mediante a súa fórmula molecular, semidesenvolvida e       
desenvolvida. 

▪ B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como       
magnitude fundamental e o mol como a súa unidade no          
Sistema Internacional de Unidades.  

▪ FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de        
substancia, a masa atómica ou molecular e a constante do          
número de Avogadro. 

 

 



 

 Materia: Educación Física 

Curso: 4º ESO 

1.   Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Deseñar e realizar as fases de activación e 

recuperación na práctica de actividade física considerando 

a intensidade dos esforzos. 

EFB1.1.1. Analiza a actividade física principal da sesión para 

establecer as características que deben ter as fases de 

activación e de volta á calma. 

▪ B1.4. Asumir a responsabilidade da propia seguridade 

na práctica de actividade física, tendo en conta os 

factores inherentes á actividade e prevendo as 

consecuencias que poidan ter as actuacións pouco 

coidadosas sobre a seguridade das persoas participantes.  

EFB1.4.1. Verifica as condicións de práctica segura usando 

convenientemente o equipamento persoal, e os materiais e os 

espazos de práctica. 

B1.6. Utilizar eficazmente as tecnoloxías da información e 

da comunicación no proceso de aprendizaxe, para 

procurar, seleccionar e valorar informacións relacionadas 

cos contidos do curso, comunicando os resultados e as 

conclusións no soporte máis adecuado 

EFB1.6.3. Comunica e comparte información e ideas nos 

soportes e nos contornos apropiados. 

  

B2.1. Compor e presentar montaxes individuais ou 

colectivas, seleccionando e axustando os elementos da 

motricidade expresiva. 

▪ EFB2.1.3. Colabora no deseño e na realización das montaxes 

artístico-expresivas, achegando e aceptando propostas 

B3.2. Mellorar ou manter os factores da condición física, 

practicando actividades físico-deportivas adecuadas ao 

seu nivel e identificando as adaptacións orgánicas e a súa 

relación coa saúde 

EFB3.2.2. Practica de forma regular, sistemática e autónoma 

actividades físicas co fin de mellorar as condicións de saúde e 

calidade de vida 

 

  



 

EDUCACIÓN EN VALORES – 4º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa         
como o valor do que parte e no que se fundamenta a DUDH,             
subliñando os atributos inherentes á natureza humana e os         
dereitos inalienables e universais que derivan dela, como o         
punto de partida sobre o que deben xirar os valores éticos nas            
relacións humanas e a nivel persoal, social, estatal e universal 

Relaciona adecuadamente os termos e as expresións       
seguintes, que se utilizan na DUDH:dignidade da persoa,        
fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato        
inhumano ou degradante, detención arbitraria, presunción de       
inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc. 
CAA 

Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é        
fundamental no mundo actual de grandes e rápidos cambios,         
debido á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser           
humanos, polo que resulta necesaria a súa actualización e a          
ampliación aos novos campos de acción da persoa, co fin de           
garantir o cumprimento dos dereitos humanos. 

Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión        
ética no século XXI, como instrumento de protección dos         
dereitos humanos ante o perigo que poden representar entes         
posuidores de grandes intereses políticos e económicos e        
grupos violentos, que teñen ao seu alcance armamento de         
grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de pór en         
grande risco os dereitos fundamentais da persoa 
CSC 

Concibir a democracia non só como unha forma de goberno,          
senón como un estilo de vida cotiá, consciente do seu deber           
como elemento activo da vida política, colaborando na defensa         
e na difusión dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal           
como na social. 

Comprende a importancia que ten para a democracia e a          
xustiza, que os cidadáns e as cidadás coñezan e cumpran os           
seus deberes ()defensa dos valores éticos e cívicos, coidado e          
conservación de todos os bens e servizos públicos,        
participación na elección de representantes políticos/as,      
respecto a tolerancia á pluralidade de ideas e de         
crenzas,acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais de         
xustiza, pagamento dos impostos establecidos. 
CSC 

Valorar a DUDH como conxunto de ideais irrenunciables, tendo         
presentes os problemas e as deficiencias na súa aplicación,         
especialmente no relativo ao ámbito económico e social,        
indicando a importancia das institucións e os/as voluntarios/as        
que traballan pola defensa dos dereitos humanos. 

Emprende a elaboración dunha presentación con soporte       
informático e audiovisual, acerca dalgunhas institucións e       
voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan pola defensa e          
respecto dos dereitos humanos: ONU, FAO, OMS, UNESCO,        
UNICEF, etc. 
CCEC/CD/CSC 

Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa         
como o valor do que parte e no que se fundamenta a DUDH,             
subliñando os atributos inherentes á natureza humana e os         
dereitos inalienables e universais que derivan dela, como o         
punto departida sobre o que deben xirar os valores éticos nas           
relacións humanas a nivel persoal, social, estatal e universal. 

Relaciona adecuadamente os termos e as expresións       
seguintes, que se utilizan na DUDH: dignidade da persoa,         
fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato        
inhumano ou degradante, detención arbitraria, presunción de       
inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc. 
CAA 

 

 

 

 



 

 

Materia: Lingua Galega e Literatura 

Curso: 4º ESO 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Identificar a intención  comunicativa implícita e 

explícita,               o tema, a idea principal e as 

secundarias, a tese e os argumentos de textos propios 

dos medios de comunicación audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos 

medios de comunicación audiovisuais, identifica o propósito, a 

tese e os argumentos  de noticias, debates ou declaracións, 

determina o tema e recoñece a intención comunicativa do/da 

falante.  

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das 

bibliotecas e doutras fontes de información impresa ou 

en formato dixital.  

LGB2.8.2.sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as 

Tic para integrar os coñecementos adquiridos nos seus escritos.  

B3:13. Participar en proxectos                                   ( 

elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis...) 

nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, relacionados cos 

elementos transversais e nos que se eviten estereotipos 

lingüísticos ou culturais.  

 LGB3.13.1.Participa en proxectos                      ( elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis…) nos que se utilizan 

varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias 

que posúe como persoa plurilingüe. 

B4.1. .Valorar as linguas como medios de relación 

interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, apreciar o 

plurilingüismo como expresión  da riqueza cultural da 

humanidade e coñecer e describir o papel da lusofonía 

nas linguas do mundo no século XXI 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua 

propia, como a expresión da riqueza cultural da humanidade e 

argumenta cun discurso propio a súa postura.  

B5.4.Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que 

se describan e analicen textos representativos da 

Literatura  Galega de 1916 ata a actualidade.  

LGB5.4.1. Elabora traballos individual e/ ou colectivamente nos 

que se describen e analizan  textos representativos da 

Literatura Galega de 1916 ata a actualidade.  

    

  

 



 

Materia: Latín 

Curso: 4º ESO 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en España, 

clasificalas e localizalas nun mapa. 

  

 LAB.4.1.Identifica as linguas que se falan actualmente en 

España, diferenciando pola súa orixe romances e as non 

romances e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

 

B1.6. Coñecer e aplicar as regras fundamentais da 

evolución fonética do latín ao galego e ao castelán 

partindo dos étimos latinos.  

LAB1.6.1 Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao 

castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución.  

 B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras 

dentro da súa categoría  e declinación , enuncialas e 

declinalas correctamente. 

 

 LAB3.4.1 Enuncia substantivos, adxectivos e pronomes en 

latín, distíngueos a partir do seu enunciado  e clasifícaos 

segundo a súa categoría e a súa declinación. 

 

 B3.6. Recoñecer as formas dos tempos verbais formados 

a partir do tema de presente e perfecto tanto  en voz 

activa  como en pasiva, así como as formas non persoais 

do verbo:Infinitivo de presente activo e participio de 

perfecto. 

LAB3.6.1. Identifica as principais formas derivadas de cada 

tema verbal latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do 

tema de presente  como do tema de perfecto; en pasiva, o 

Presente, o Pretérito Imperfecto, Futuro Imperfecto e pretérito 

Perfecto Indicativo. 

  

 B6.1. Aplicar coñecementos básicos de morfoloxía e 

sintaxe para iniciarse na interpretación , na tradución e na 

retroversión  de frases de dificultade progresiva e textos 

adaptados.  

 LAB6. 1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 

sintáctica de frases de dificultade graduada e textos adptados, 

para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión. 

    

 

 



 

Materia: Lingua Castelá e Literatura 

Curso: 4º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de        
diferente tipo. 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención          
narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa,      
identificando a estrutura e a información relevante, determinando        
o tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos        
en diferentes soportes e formatos. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a          
estrutura e a intención comunicativa de textos escritos propios         
dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións          
con organizacións, identificando a tipoloxía textual seleccionada       
(narración, exposición, etc.), a organización do contido e o         
formato utilizado. 

B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso.  LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos,        
descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos,     
adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a lingua para resolver         
problemas de comprensión e expresión de textos orais e         
escritos e para a revisión progresivamente autónoma dos        
textos propios e alleos. 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando         
correctamente as normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo       
o seu valor social para obter unha comunicación eficiente. 

B4.4. Comprender textos literarios representativos desde      
o século XVlll aos nosos días, recoñecendo a intención         
do/da autor/a, o tema e os trazos propios do xénero ao           
que pertence, e relacionando o seu contido co contexto         
sociocultural e literario da época, ou doutras épocas, e         
expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios         
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días,          
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a          
linguaxe literaria. 

 

  



 

Materia: Segunda Lingua Extranxeira 

Curso: 4º ESO 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Comprender o esencial en situacións que impliquen a         
solicitude de información xeral (datos persoais básicos,       
lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades       
cotiás, etc.), sempre que se fale con lentitude e con claridade.  

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou nunha entrevista na         
que participa (por exemplo, nun centro docente), preguntas sobre         
asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses,       
preferencias e gustos persoais e educativos, coñecemento ou        
descoñecemento, etc.),así como comentarios sinxelos e predicibles       
relacionados con estes, sempre que poida pedir que se lle repita,           
aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre       
transaccións e xestións cotiás moi habituais, usando un        
repertorio básico de palabras e frases simples memorizadas, e         
facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora       
necesite que se lle repita ou repetir o dito.  

SLEB2.3. Desenvólvese coa debida corrección en xestións e        
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte,          
as compras e o lecer (horarios, datas, prezos, actividades, etc.),          
seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento),        
facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite        
que se repita ou repetir o dito. 

B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas sinxelas e        
predicibles, referidas a necesidades inmediatas, e con apoio        
visual. 

SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e          
sinxelasde funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así          
como instrucións claras para a realización de actividades e normas          
de seguridade básicas. 

B3.3. Comprender información relevante e previsible en       
textos descritivos ou narrativos breves, sinxelos e ben        
estruturados, relativos a experiencias e a coñecementos       
propios da súa idade e do seu nivel escolar.  

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela, en calquera       
formato, na que se fala de si mesmo/a; se describen persoas,           
obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos       
presentes, pasados e futuros, e se expresan de xeito sinxelo          
sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou         
do seu interese.  

B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con información,        
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con       
actividades cotiás ou do seu interese. 

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes en diferentes soportes, nos que          
fai comentarios moi breves ou dá instrucións e indicacións         
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu           
interese, respectando as convencións e as normas de cortesía máis          
importantes. 

 

 



 

Materia: Bioloxía e Xeoloxía 

Curso: 4º ESO 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comoparar adaptacións dos seres vivos a diferentes 

medios, con exemplos 

Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente 

determinado, relacionando a adaptación co factor ambiental 

que a desencadea 

Contrastar actuacións humanas sobre certos ecosistemas 

e valorar a súa influencia 

Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha 

influencia negativa sobre os ecosistemas: introdución de 

especies exóticas 

Planear e aplicar as destrezas e as habilidades propias do 

traballo científico 

Aplica as destrezas propias dos métodos científicos nas 

prácticas de laboratorio 

Identificar as técnicas da enxeñaría xenética. PCR Coñece a técnica da PCR e a súa utilidade para detectar o 

coronavirus 

Explicar o concepto de biodiversidade e valorar a 

importancia da súa conservación 

 Coñece a problemática da desaparición de especies ameazadas 

e as consecuencias nos ecosistemas 

    

 



 

Materia: Tecnoloxía 

Curso: 4º ESO 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar equipamentos informáticos Utiliza o computador como ferramenta de adquisición de datos 

Describir os elementos que componen as instalación 

dunha vivenda 

Describen os elementos quecompoñen as instalación dunha 

vivenda 

Realiza deseños sinxelos empregando a simboloxía 

axeitada 

Manexa simboloxía de instalación de auga fría e quente 

Coñece a evolución tecnolóxica ao longo da historia Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se 

produciron ao longo da historia da humanidade 

Analizar obxectos tecnolóxicos Analiza obxectos técnicos, interpretando a súa función histórica 

e a súa evolución tecnolóxica 

    

 



 

Materia: TIC 

Curso: 4º ESO 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar software de comunicación entre sistemas Administra os equipos con responsabilidade e coñece 

aplicación de comunicación 

Utilizar aplicacións informáticas para a produción de 

documentos 

Elabora documentos de texto con aplicacións informáticas con 

táboas, imaxes, gráficos, etc 

Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo Integra elementos multimedia na elaboración de presentación 

Utilizar dispositivos de intercambio de información 

coñecendo as características da conexión entre eles 

Realiza actividades que requiren compartir recursos 

Adoptar condutas de seguridade no intercambio de 

información 

 Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de 

protección adecuados 

 

 



 

Materia: Matemáticas Aplicadas 

Curso: 4º ESO 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Utilizar correctamente a linguaxe alxebraica Realiza operación con expresións alxebraicas 

 Resolver problemas da vida cotiá con ecuacións e outras 

ferramentas matemáticas 

Formula alxebraicamente situación da vida cotiá 

Utilizar procesos de razoamento e extratexías de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios 

Analiza e comprende o enunciado dos problemas eutiliza 

extratexias e procesos de razoamento na resolución de 

problemas 

 

 Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático 

 Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 

matemáticas 

Reflexionar sobre as decisión tomadas e aprender diso 

para situación similares futuras 

Reflexiona sobre os problemas resoltos valorando as ideas 

clave, e aprende para situación futuras similares 

    

    

    

 

 



 

Materia: Matemáticas Académicas 

Curso: 4º ESO 

1.                                                         Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Utilizar correctamente a linguaxe alxebraica Realiza operación con expresións alxebraicas 

 Resolver problemas da vida cotiá con ecuacións e outras 

ferramentas matemáticas 

Formula alxebraicamente situación da vida cotiá 

Utilizar procesos de razoamento e extratexías de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios 

Analiza e comprende o enunciado dos problemas eutiliza 

extratexias e procesos de razoamento na resolución de 

problemas 

 

 Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático 

 Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 

matemáticas 

Reflexionar sobre as decisión tomadas e aprender diso 

para situación similares futuras 

Reflexiona sobre os problemas resoltos valorando as ideas 

clave, e aprende para situación futuras similares 

    

    

    

  



 

2.                                                       Avaliación e cualificación PRIMARIA 

Avaliación Procedementos: 

Continua e formativa tendo en conta o traballo realizado na 1ª e na 2ª avaliación (clase presencial) así 

como as actividades realizadas na plataforma na 3ª avaliaciación na Plataforma Educativa Google 

Classroom tales como tarefas escritas en formato dixital ou impreso, probas orais e escritas, 

observación e rexistro de  participación na entrega, traballos individuais e grupais. 

Instrumentos: 

Análise das producións a través do diálogo  e a análise da rúbrica, Cuestionarios ou test verdadero/falso, 

opción múltiple, resolución casos prácticos e problemas, elaboración de esquemas, elaboración 

resumes, textos, respostas a preguntas, presentacións, vídeos,  traballo de investigación. 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

- . Nota media das avaliacións anteriores  80% + 20 %  

1º trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

40% 40% + 20% media 

rúbrica tarefas  

 

Rúbrica para as tarefas na Plataforma:  

Participación na 

plataforma 

Grao consecución 

tarefas e esforzo  

Entrega Autonomía Cursos 

20% 70% 10%  1º,2º,3º , 4º EP 

20% 60% 10% 10% 5º, 6º 

 

As tarefas de repaso e reforzo (e de ampliación que axuden a adquirir os estándares imprescindibles) 

permitirán recuperar as materias non superadas nas 1ª e 2ª avaliación.  

Proba extraordinaria de 

setembro 

 Non consideradas 

Alumnado de materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non consideradas 

  

  

  

Criterios de cualificación: Non considerados 

  

  

  

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non considerados 

  

 

  



 

2.                                                       Avaliación e cualificación Secundaria 

Avaliación Procedemento:  

Continua e formativa tendo en conta o traballo realizado na 1ª e na 2ª avaliación (clase presencial) así 

como as actividades realizadas na plataforma Educativa Google Classroom na 3ª avaliaciación tales 

como tarefasscritas en formato dixital ou impreso, probas orais e escritas,, observación e rexistro 

participación na entrega, traballos individuais e grupais 

Instrumentos:  

Cuestionarios ou test verdadero/falso, opción múltiple, resolución casos prácticos e problemas, 

elaboración de esquemas, elaboración resumes, textos, respostas a preguntas, presentacións, vídeos, 

traballo de investigación. 

Cualificación final - Alumnado que superou a 1ª e 2ª avaliciación. Nota media das avaliacións anteriores  80% + 20 % 

1º trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

40% 40% + 20% media 

rúbrica tarefas e 

activ. na 

plataforma 

  

 

Rúbrica para as tarefas e actividades na Plataforma:  

Participación na 

plataforma 

Grao consecución 

tarefas 

Entrega Autonomía 

20% 60% 10% 10% 

 

- Alumnado que non superou as anteriores avaliacións e  non acadou os estándares imprescindibles: 

As tarefas de repaso e reforzo (e de ampliación que axuden a adquirir os estándares imprescindibles) 

permitirán recuperar as materias non superadas nas 1ª e 2ª avaliación tendo en conta  media das 

rúbricas de cada actividade e tarefa de reforzo e repaso asignadas orientadas á adquisición dos 

estándares imprescindibles marcados.  

 

 

Proba extraordinaria de 

setembro 

Proba adecuada á situación sanitaria e baseada nos estándares de aprendizaxe básicos establecidos 

nesta programación.  

Presencial: probas escritas 

Non presencial: cuestionario en google form ou Socrative ou videoconferencia 

Alumno desconectado só vemos posible probas presenciais se o permite a situación sanitaria 

 

Alumnado de materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

   Diversidade de actividades e tarefas de reforzo e repaso  na Plataforma Educativa segundo a 

asignatura 

Criterios rúbrica escalonada en 4 niveles de realización: excelente, avanzado, aceptable, insuficiente 

  

  

Participación na 

plataforma 

Grao consecución 

tarefas 

Entrega Autonomía 

20% 60% 10% 10% 

 

  

Criterios de cualificación: 

  

 Resultado da media das rúbricas das tarefas e actividades asignadas . 

  

Procedementos: 

Tarefas na rede escritas, probas orais, observación e rexistro participación na entrega, traballos 

individuais e grupais, correccións correo electrónico, videoconferencias grupos reducidos 



 

  

 

3.                                                       Metodoloxía e plan de traballo do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Conectividade:  
Observación de Control e seguimento;  mantemento vínculos e interacción co alumnado 

constante na Plataforma Google Classroom (resolución de dúbidas, explicacións, taboleiros, 

correcións). Videoconferencias grupos reducidos con Cisco Webex 

Acompañamento emocional (titorización e dpt. Orientación).Chamadas, taboleiros da Plataforma, 

correos electrónicos, Tokapp School. Redes Sociais 

Mantemento hábito de traballo e rutina (horario de traballo por ámbitos que axudan a estruturar 

o aprendizaxe) mediante a Plataforma Google Classroom.  

 

Non conectivade:  

Observación e control. 

Chamada teléfonica 

Plataforma comunicativa Tokapp School 

Derivación asuntos sociais concello e organismos sen ánimo de lucro  

Plan de traballo Horario organizado por ámbitos:  

Luns: Lingúístico 

Martes: matemático y científico 

Mércores: natural e social 

Xoves: enseñanzas artísticas e Educación Física 

Venres: Control e tutoría personalizada con profesores e departamento de Orientación a través de 

correos electrónicos, a plataforma Google Classroom.  Seguimiento e control dos titores.  

Orientación:  

Martes: Orientación e acompañamiento a familias 

Venres: Orientación e acompañamiento alumnos  

 

Materiais e recursos Plataforma Educativa  Google Classroom, ferramentas de Google (google docs, google forms)así 

como Kahoot, Genially, Socrative, Webex.  

Redes sociais 

Tokapp School 

Whatsapp 

Chamadas telefónicas  

Libros e  fichas 

 

 

4.                                                       Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 

familias 

Informarase aos alumnos mediante a plataforma Google Classroom e ás familias mediante Tokapp 

indicándolles que poden consultar toda a información sobre o procedemento de avaliación na 

páxina web do Colexio a partir do 18 de Maio.  

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 


