CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
CEIP DE FIGUEIROA
CURSO 2021-2022
PRIMEIRO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
LINGUA CASTELÁ E LINGUA GALEGA
Comunicación oral: falar e escoitar
Expresar oralmente vivencias, sentimentos e feitos e comunicar mensaxes sinxelas ou contar
unha historia de xeito organizado.
Participa nos diálogos escoitando e respondendo de forma adecuada.
Participa nas situacións comunicativas da aula seguindo as normas que se pautan.
Comprende o significado de textos orais sinxelos e identifica a información máis relevante.
Comunicación escrita: ler
Le textos sinxelos de diferente tipoloxía con entoación e pronunciación axeitada.
Localiza información concreta nun texto mediante a lectura.
Manifesta interese pola lectura e expresa as súas preferencias.
Comunicación escrita: escribir
Completa ou reescribe textos sinxelos de diferente tipoloxía: felicitacións, notas, carteis, etc.
Produce pequenos textos dunha maneira guiada e planificada, coidando a presentación e
seguindo as normas dadas.
Coñecemento da lingua
Distingue palabra, frase, texto, enunciado de maneira intuitiva.
Iniciase na puntuación (punto e seguido e punto e aparte) e uso de maiúsculas nos nomes
propios.
Educación Literaria
Coñece e reproduce pequenos textos da literatura oral.
Escenifica e dramatiza situacións propostas.
Desfruta coas cancións, contos, adiviñas, chistes, obras de teatro, trabalinguas, etc. que se
traballan na aula.

MATEMÁTICAS
Numeración
Le, escribe, ordena e escribe números de 0 ata 99.
Comprende a función dos números nas distintas situacións: temperatura, talla, idade, etc.
Realiza sumas e restas de maneira correcta.
Resolve problemas sinxelos da vida cotiá empregando as sumas e as restas e quen de
verbalizar o proceso seguido na resolución.
Compara cantidades pequenas de obxectos e identifica a decena de maneira intuitiva.
Medida
Utiliza obxectos, instrumentos... do contexto habitual do alumnado para medir obxectos,
espazos e tempos coa finalidade de resolver problemas relacionados con tarefas habituais da
aula ou con situacións cotiás
Coñece os días da semana e establece relacións básicas na medida do tempo e emprega estes
coñecementos na resolución de problemas.
Le as horas en punto en reloxos analóxicos e dixitais.
Ordena obxectos atendendo ao seu tamaño, capacidade, peso ou lonxitude.
Distingue as moedas e billetes máis sinxelos traballados na clase.
Xeometría
Emprega os conceptos esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximoafastado para describir a posición de si mesmo ou dun obxecto no espazo.
Recoñece as formas xeométricas básicas nos obxectos da contorna: círculo, cadrado,

rectángulo, triángulo.
Estatística e probabilidade
Interpreta datos sinxelos en representacións gráficas sinxelas.

CIENCIAS DA NATUREZA
Iniciase na busca de datos, na experimentación, na observación e en comunicar o resultado
deste traballo.
Identifica as partes principais do corpo e identifica parecidos e similitudes entre as persoas.
Relaciona vida saudable coa alimentación saudable e o exercicio físico.
Identifica as características principais de animais e plantas sendo quen de describilos
brevemente.
Colabora coas normas de reciclaxe implantadas na clase e coida o interesase polo coidado do
entorno.
Coñece oficios e profesións e máquinas e utensilios relacionados con cada traballo daqueles
que se traballan na aula.

CIENCIAS SOCIAIS
Iniciase na busca de datos, na experimentación, na observación e en comunicar o resultado
deste traballo.
Describe o entorno no que vive e identifica a importancia da auga, do sol e do aire para a vida e
identifica accións que axudan a previr a contaminación.
Nome as relacións de parentesco familiares máis comúns e identifica as partes da casa e entre
unha aldea, unha vila e unha cidade.
Recoñece medios de transporte e os sinais de tráfico máis importantes.
Participa na celebración das festividades que se celebran no cole e coñece algunha da súa
contorna.
Ordena cronoloxicamente feitos da súa vida ou acontecementos da vida diaria: primeiro, logo,
ao final.

LINGUA INGLESA
Comprende a información esencial e manifesta comprensión en instrucións da vida diaria:
saúdos, ordes, accións cotiás na aula, etc.
Contesta a pequenas preguntas orais: nome, cores, números, etc.
Comprende a idea principal dunha historia escrita acompañada de ilustracións.
Repite palabras escritas despois de escoitar a súa pronuncia.
Escribe frases moi sinxelas e lexibles de forma guiada.
Participa de maneira axeitada, escoitando, repetindo, actuando segundo a situación que requira
a situación comunicativa.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA
Realiza composicións plásticas empregando diferentes materiais, cores e texturas.
Fai un uso axeitado dos materiais que emprega e ten unha actitude correcta.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA
Participa nas actividades de actividade musical con interese: reproduce esquemas rítmicos,
canta, baila, crea música, improvisa, etc.
Na participación nas actividades musicais segue as normas dadas pola mestre e respecta as
regras sen molestar nin interromper a clase.

EDUCACIÓN FÍSICA
Participa nas actividades motrices propostas de maneira axeitada e respectando as normas
establecidas.
Colabora no reparto e recollida dos materiais empregados na clase.
Comprende as normas dos xogos explicados e respéctaas.

O resultado trimestral e final de cada área valorarase atendendo ás seguintes táboas:
Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas.
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Probas orais e/ou escritas

Valoración
de
contidos
competencias adquiridas

e

30%

Caderno e

Traballo
na
aula:
realización
adecuada do traballo, presentación,
organización dos materiais.

30%

Traballo colaborativo

Valoración individual e grupal:
escoita, participación e colaboración.

20%

Observación e rexistro do traballo diario

Valoración
esforzo.

20%

Rexistro de actividades

da

participación

Educación Plástica:

e

%

o

Valores Sociais:

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

%

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

%

Traballos realizados

40%

Adquisición de contidos

50%

Participación na clase

20%

Participación na clase

20%

Traballos en grupo.

20%

Colaboración nas tarefas

20%

Actitude cara a materia e esforzo

20%

Actitude cara a materia e esforzo

20%

Lingua Inglesa:
Instrumentos de avaliación

%

Probas escritas e orais

50

Traballo diario na clase

30

Actitude cara á materia

20

Observacións

Educación Musical
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

% DA NOTA

Actividades teórico-prácticas realizadas do libro de
texto e nas fichas.
Exercicios de práctica vocal, instrumental e de
movemento.
Actitude cara a materia, interese, coidado cos
materiais, tarefas diarias.

40%

30%

30%

Educación Física:
CUALIFICACIÓN DE.....

CRITERIO

Cualificación en función das tarefas realizadas
ASPECTOS PROPIOS DA na unidade didáctica: motricidade xeral,
UNIDADE
habilidades básicas e aptitude; así como
posibles tarefas tipo (webquest, traballos de
investigación...)

VALORACIÓN
50 %

VALORES E ACTIUDES

Actitude cara a materia.
Coidado do material e instalacións

40 %

CONTROL DE HÁBITOS

Control de equipamento necesario na clase.

10 %

SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
LINGUA CASTELÁ E LINGUA GALEGA
Comunicación oral: falar e escoitar
Participa activamente en situacións de comunicación respectando as normas que rexen as
conversas, empregando un vocabulario axeitado á súa idade.
Participa nos diálogos escoitando e respondendo de forma adecuada, sen interromper cando é
outro compañeiro ou compañeira quen intervén.
Participa nas situacións comunicativas da aula seguindo as normas que se pautan.
Emprega nas súas intervencións comunicativas unha pronuncia e entoación axeitada.
Comprende o significado de textos orais sinxelos de diferente tipo e identifica a información
máis relevante, sendo quen de verbalizar o tema de que trata.
Comunicación escrita: ler
Le textos sinxelos de diferente tipoloxía con entoación e pronunciación axeitada.
Localiza información concreta nun texto mediante a lectura silenciosa.
Identifica o tema do texto lido e diferenza os tipos de texto traballados na aula pola súa
intencionalidade: informativos, literarios e instrutivos.
Manifesta interese pola lectura e de forma guiada é quen de realizar lecturas no seu tempo de
lecer.
Expresa as súas preferencias á hora de ler.
Comunicación escrita: escribir
Escribe pequenos textos -notas, noticias, receitas, contos, etc.- de forma guiada, seguindo un
modelo e respectando as normas ortográficas básicas.
Presenta os seus traballos escritos de forma clara e con limpeza, coidando a caligrafía.
Coñecemento da lingua
Emprega de maneira intuitiva e correcta a sintaxe básica, as normas de concordancia entre
adxectivo e substantivo e usa de maneira correcta os tempos verbais.
Emprega a puntuación básica (punto e seguido, punto e aparte, punto final e coma) e Pon
esforzo en escribir coas normas ortográficas básicas e acostúmase a preguntar para evitar
erros.
Utiliza de maneira guiada conceptos gramaticais básicos: nome, adxectivo e verbo.
Educación Literaria
Coñece e reproduce pequenos textos da literatura oral ben de memoria, ben lendo en voz alta.
Participa en pequenas dramatizacións usando os recursos expresivos na súa representación:
xestos, ton, pronunciación, etc.
Valora como fonte de gozo os textos literarios: refráns, trabalinguas, poemas, chistes, contos,
adiviñas, cancións.
Reescribe pequenos textos literarios ou escríbeos de forma guiada.

MATEMÁTICAS
Numeración
Le, escribe, ordena e escribe números de 0 ata 999.
Realiza correctamente series ascendentes e descendentes cos números traballados.
Identifica números pares e impares.
Descompón os números traballados coñecendo o valor de cada cifra pola posición que ocupa
no número.
Realiza sumas, restas e identifica a multiplicación coma suma de factores.
Resolve problemas sinxelos da vida cotiá, empregando as operacións de suma e de resta.
Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema.
Sigue as pautas dadas pola mestre para presentar o seu traballo de matemáticas dun xeito
limpo, claro e ordenado.
Medida
Coñece e utiliza o metro, o quilo e o litro como medidas de lonxitude, masa e capacidade.
Identifica e utiliza os instrumentos de medida da lonxitude, da masa e da capacidade: regra,
pesa e recipientes graduados.

Le as horas en punto, e cuarto, e media e menos cuarto en reloxos analóxicos e dixitais.
Compara e ordena obxectos atendendo ao seu tamaño, capacidade, peso ou lonxitude.
Coñece as moedas e billetes máis usuais do noso sistema e empeza a manexalas en
situacións sinxelas de compra escenificadas na aula.
Xeometría
Completa sobre unha cuadrícula unha figura sinxela partindo do eixe de simetría.
Recoñece as formas xeométricas básicas nos obxectos da contorna: círculo, cadrado,
rectángulo, triángulo.
Distingue e clasifica as formas cúbicas e as esféricas nos obxectos da súa contorna.
Estatística e probabilidade
Interpreta datos sinxelos en representacións gráficas sinxelas.
Diferencia entre feitos seguros, posibles e imposible.

CIENCIAS DA NATUREZA
Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo respectando aos seus
compañeiros e compañeiras, os materiais e as normas de convivencia da aula.
Identifica as partes principais do corpo e compáraas coas de outros seres vivos.
Recoñece nutrición e respiración como funcións vitais e identifica procesos relacionados con
cada unha delas.
Asocia exercicio e alimentación adecuada con vida saudable.
Coñece as plantas e animais do seu entorno e é quen de describilos.
Colabora coas normas de reciclaxe implantadas na clase e coida o interesase polo coidado do
entorno.
Participa en experimentos sobre os efectos da forza.
Recoñece e nomea máquinas de uso cotiá e describe o traballo que realizan.
Distingue diversos oficios próximos ao seu contorno, sen facer asociacións sexistas, e
valorando a importancia de cada profesión.

CIENCIAS SOCIAIS
Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo respectando aos seus
compañeiros e compañeiras, os materiais e as normas de convivencia da aula.
Explica a importancia da auga na vida das persoas, enumera usos dela e identifica accións que
supoñen facer un uso responsable dela e accións que contribúen a desperdiciala.
Identifica os elementos dos ecosistemas máis próximos a eles.
Diferencia entre paisaxe rural e paisaxe urbano, paisaxe costeiros e paisaxe de interior.
Identifica prácticas de vida que respectan o medio ambiente.
Describe os comportamentos adecuados para a vida en comunidade.
Recoñece e emprega o vocabulario relacionado con actividades dentro da organización social:
veciño, alcalde, comunidade, servizo público de limpeza, etc.
Explica as normas básicas que debe seguir un peón na rúa ou un usuario do transporte.
Emprega con corrección os conceptos primeiro, despois e ao final para relatar un feito da súa
vida.

LINGUA INGLESA
Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi breves, e moi sinxelos,
previamente traballados, emitidos lentamente, e con apoios visuais moi redundantes que
axuden á comprensión.
Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual.
Comprende preguntas básicas(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e das demais.
Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa contorna (Open/close
the book, sit down).
Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre temas
moi próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir o seu nome e idade, a cor do pelo e os
ollos, indicar as súas preferencias) cunha pronuncia e entoación comprensibles.
Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, idade, gustos).
Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas cos temas

traballados previamente de forma oral.
Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas previamente de
forma oral.
Completa unha táboa con datos persoais básicos (nome, apelido, idade...).
Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e do e das demais.
Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía (Please, Thank you, excuse
me...).
Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi próximos á súa idade con imaxes
ilustrativas que clarifican o seu significado.
Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira nas interaccións de aula.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA
Dáse conta dalgunhas posibilidades creativas que ofrecen os elementos que nos rodean.
Elabora debuxos combinando as cores para obter un resultado artístico, amosando
preocupación por conseguir un acabado limpo.
Practica as habilidades manuais: recorte, pegado, etc.
Utiliza o debuxo para reflectir experiencias, decorar os seus traballos, ilustrar contidos: poñendo
atención no uso das cores, coidando os materiais e esforzándose en facelo ben.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA
Participa nos xogos vogais con interese.
Realiza ditados rítmicos e de alturas con certa corrección.
Permanece en silencio e cumpre as normas en ditados e audicións.
Coñece o nome de instrumentos e formacións orquestrais e escribe as notas traballadas.
Distingue os instrumentos de vento, corda e percusión.
Canta cos compañeiros lembrando a letra, o ritmo e a melodía e realiza ostinatos cos
instrumentos e co corpo.
Baila tratando de seguir o ritmo, cumprindo as normas, introducindo variacións de forma
coordinada.

EDUCACIÓN FÍSICA
Participa con interese nas actividades propostas, amosando boa disposición a solucionar
conflitos e dáse conta das condutas antideportivas.
Colabora no reparto e recollida dos materiais empregados na clase, con boa disposición.
Respecta a diversidade corporal dos compañeiros sen respectuoso/a coas diferencias.
Recoñece en si mesmo e nos demais as partes do corpo e os seus movementos nas tarefas
motoras. Recoñece a dereita e a esquerda en si mesmo.
Desprázase de forma coordinada. É capaz de desprazarse de diferentes maneiras:
cuadrupedia, reptación,...Oriéntase no espazo e identifica a posición dos demais nas diferentes
tarefas. Colócase e desprázase con respecto a obxectos situados en distinta posición e
orientación.
Comprende as normas dos xogos e respéctaas e practica xogos libres e organizados.
Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación.
O resultado trimestral e final de cada área valorarase atendendo á seguinte táboa:

INSTRUMENTOS
AVALIACIÓN

DE

DE

%

e

30%

realización

30%

CRITERIOS
CUALIFICACIÓN

Probas orais e/ou escritas

Valoración
de
contidos
competencias adquiridas

Caderno

Traballo

na

aula:

Rexistro de actividades

adecuada do traballo, presentación,
organización dos materiais.

Traballo colaborativo

Valoración individual e grupal:
escoita, participación e colaboración.

10%

Implicación e esforzo

Valoración da participación e o
esforzo.

30%

Lingua Inglesa:
Instrumentos de avaliación

%

Probas escritas e orais

50

Traballo diario na clase

30

Actitude cara á materia

20

Observacións

Educación Musical:
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

% DA NOTA

Actividades teórico-prácticas realizadas do libro de
texto e nas fichas.
Exercicios de práctica vocal, instrumental e de
movemento.
Actitude cara a materia, interese, coidado cos
materiais, tarefas diarias.

40%

30%

30%

Educación Física:
CUALIFICACIÓN DE.....
ASPECTOS PROPIOS DA
UNIDADE

CRITERIO
Cualificación en función das tarefas realizadas
na unidade didáctica: motricidade xeral,
habilidades básicas e aptitude; así como
posibles tarefas tipo (webquest, traballos de
investigación...)

VALORACIÓN
50 %

Actitude cara a materia.
VALORES E ACTIUDES

40 %
Coidado do material e instalacións

CONTROL DE HÁBITOS

Control de equipamento necesario na clase.

10 %

TERCEIRO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
LINGUA CASTELÁ
Comunicación oral: falar e escoitar
Participa activamente en situacións de comunicación respectando as normas que rexen as
conversas (tales como a quenda), empregando un vocabulario axeitado á súa idade e
pronunciando sen dificultades e de maneira intelixible.
Participa nos diálogos escoitando e respondendo de forma adecuada, sen interromper cando é
outro compañeiro ou compañeira quen intervén.
Comprende o significado de textos orais sinxelos de diferente tipo e identifica a información
máis relevante, sendo quen de verbalizar o tema de que trata.
Emprega nas súas intervencións comunicativas unha pronuncia e entoación axeitada.
Memoriza textos sinxelos e participa en representacións empregando a linguaxe xestual.
Comunicación escrita: ler
Le textos sinxelos de diferente tipoloxía con entoación e pronunciación axeitada.
Localiza información concreta nun texto mediante a lectura silenciosa e responde a preguntas
sobre el.
Identifica o tema do texto lido e diferenza os tipos de texto traballados na aula pola súa
intencionalidade: informativos, literarios e instrutivos.
Manifesta interese pola lectura e dedica tempo de lecer á práctica da lectura.
Usa o dicionario de maneira guiada.
Expresa as súas preferencias á hora de ler e usa a biblioteca.
Comunicación escrita: escribir
Escribe pequenos textos de forma guiada, seguindo un modelo e respectando as normas
ortográficas básicas traballadas na aula.
Presenta os seus traballos escritos de forma clara e con limpeza, coidando a caligrafía.
Coida a linguaxe empregada nas súas creacións empregando unha linguaxe non sexista e
respectuosa con todos.
Elabora distintos tipos de texto no que a ilustración ten importancia.
Coñecemento da lingua
Coñece os conceptos gramaticais principais: nome, adxectivo, verbo e pronome.
Emprega a puntuación básica (punto e seguido, punto e aparte, punto final e coma,
exclamativos, interrogativos e guións) e pon esforzo en escribir coas normas ortográficas
básicas e acostúmase a preguntar para evitar erros.
Utiliza con axuda as normas de acentuación básicas e acostumase a preguntar se unha palabra
debe levar til ou non.
Constrúe oracións con suxeito e predicado respectando a concordancia entre o verbo e o
substantivo.
Coñece os conceptos de sinónimos, antónimos e familia de palabras.
Educación Literaria
Valora como fonte de gozo os textos literarios: refráns, trabalinguas, poemas, chistes, contos,
adiviñas, cancións.
Participa en pequenas dramatizacións usando os recursos expresivos na súa representación:
xestos, ton, pronunciación, etc.
Escribe poemas, contos e outros textos seguindo as pautas dadas.
Memoriza pequenos textos literarios da literatura oral e compárteos en voz alta cos seus
compañeiros e compañeiras.

LINGUA GALEGA
Comunicación oral: falar e escoitar
Comprende un texto oral sinxelo e extrae a súa idea principal facendo unha exposición oral da
mesma.
Participa nas conversas que se producen na aula de maneira adecuada -respectando as
quendas de intervención e as opinións dos demais, empregando un vocabulario axeitado á
situación e non sexista e respectuoso coas diferencias- e empregando a lingua galega con

fluidez.
Constrúe un discurso con coherencia usando nexos básicos, con entoación, ritmo e
xestualidade axeitados.
Emprega a lingua galega en diferentes situacións de comunicación.
Comunicación escrita: ler
Comprende textos sinxelos propios de situacións cotiás e leos en voz alta con entoación e
fluidez adecuada.
Realiza lectura silenciosa comprensiva e é quen de responder a preguntas sobre o texto.
Fai o resume dun texto despois de lelo.
Participa nas actividades propostas pola biblioteca do centro e en actividades literarias.
Desenvolve o gusto pola lectura e polo coidado dos libros.
Comunicación escrita: escribir
Redacta textos relacionados con situacións cotiás: cartas, normas, felicitacións, etc. e outros
traballados na aula seguindo unhas pautas ou modelo; aplicando as normas básicas de
puntuación, ortografía e acentuación.
Presenta os seus traballos coidando a limpeza, os marxes e a calidade caligráfica.
Elabora textos escritos de diferente ámbito seguindo un modelo e iniciándose no uso do
borrador: narrativos, descritivos, xornalísticos e publicitarios
Acompaña os seus textos escritos de ilustracións.
Coñecemento da lingua
Comprende o valor das normas ortográficas, a necesidade de usalas, aplica as traballadas na
aula e os signos de puntuación máis habituais.
Identifica palabras derivadas, compostas, forma familias de palabras e traballa con antónimos e
sinónimos.
Utiliza conectores básicos para unir dúas oracións.
Recoñece e encontra as categorías morfosintácticas usuais: nome, adxectivo e verbo e iniciase
na colocación dos pronomes dun xeito natural.
Educación Literaria
Reproduce textos sinxelos procedentes da literatura popular oral galega (adiviñas, lendas,
contos, poemas, cancións, ditos) e valóraos como fonte de coñecemento da nosa cultura.
Le en voz alta textos literarios, participa na súa representación e distingue o xénero poético do
narrativo.
Escribe ou reescribe ou completa textos de carácter literario seguindo modelos propostos.

MATEMÁTICAS
Numeración
Le, escribe, ordena e escribe números de 0 ata o 10.000.
Realiza correctamente series ascendentes e descendentes cos números traballados.
Descompón os números traballados coñecendo o valor de cada cifra pola posición que ocupa
no número.
Aproxima con axuda un número dado ás decenas, centenas ou millar.
Realiza sumas, restas, multiplicacións e realiza divisións por unha soa cifra.
Resolve problemas sinxelos da vida cotiá, empregando as operacións de suma, de resta, de
multiplicación e de división por unha soa cifra.
Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema.
Sigue as pautas dadas pola mestre para resolver os problemas: ler e entender o enunciado,
extraer os datos, realizar as operacións e escribir a resposta á pregunta plantexada.
Medida
Recoñece as principais medidas do sistema métrico decimal: lonxitude, capacidade, masa e
peso e sabe elixir a unidade axeitada de medida en cada caso: metro, litro e quilo.
Ordena de maneira correcta medidas da mesma magnitude.
Coñece as equivalencias entre as unidades máis comúns de cada magnitude.
Interpreta correctamente calquera hora nun reloxo analóxico ou dixital.
Resolve problemas da vida real nos que interveñen as medidas de tempo máis usuais.

Realiza sinxelos problemas nos que interveñen as unidades de medida e que se producen na
vida real.
Recoñece o valor do euro, das súas moedas e billetes e resolve problemas cotiás reais e
figurados usando moedas e billetes de euro.
Xeometría
Recoñece e identifica os corpos redondos e os poliedros máis habituais e iniciase no
coñecemento dos seus elementos: ángulo, lado e vértice.
Distingue entre circunferencia e círculo.
Recoñece e clasifica triángulos agudos, rectos e obtusos.
É quen de facer un itinerario espacial sobre un percorrido realizado.
Estatística e probabilidade
Recolle datos sinxelos e iniciase na representación gráfica dos mesmos.
Saca conclusións da análise dunha gráfica sinxela.

CIENCIAS DA NATUREZA
Sigue as instrucións para realizar as tarefas de forma autónoma e esfórzase en presentar os
seus traballos de forma clara e ordenada.
Identifica os órganos máis importantes do corpo humano e explica o seu funcionamento.
Recoñece como hábitos saudables o exercicio físico, a alimentación equilibrada, o descanso e
a hixiene.
Clasifica alimentos seguindo as pautas dadas sobre os seus nutrientes.
Recoñece unha dieta equilibrada fronte a unha que non o é.
Describe os animais estudados e clasifícaos en vertebrados e invertebrados.
Coñece as partes da planta e identifica as plantas do seu entorno.
Entende e explica as funcións vitais de todos os seres vivos.
Coñece e representa o ciclo da auga explicando os tres estados que pode adoitar.
Recoñece as formas de enerxía máis usuais e adquire conciencia da necesidade de aforrar
enerxía.
Identifica máquinas simples e explica para que se usan e diferencia entre máquinas e
ferramentas, máquinas simples e compostas.
Participa de forma axeitada nas actividades experimentais que se fan na clase.

CIENCIAS SOCIAIS
Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo respectando aos seus
compañeiros e compañeiras, os materiais e as normas de convivencia da aula e pon esforzo na
presentación dos seus traballos.
Recoñece os principais elementos do Sistema Solar e busca información de maneira grupal e
guiada.
Coñece e explica os principais movementos da Terra e as consecuencias.
Recoñece a Lúa como satélite da Terra e describe aspectos básicos da mesma.
Sabe localizar nun mapa o lugar onde vive e diferencia plano, mapa e globo terráqueo.
Recoñece os fenómenos atmosféricos máis habituais e interpreta un mapa do tempo.
Explica o ciclo da auga e entende a necesidade de non malgastala, de coidar o entorno e
contribuír ao aforro enerxético.
Identifica a estrutura organizativa da contorna: aldea, parroquia, vila, concello, comarca e
provincia.
Ten coñecementos sobre cal debe ser o seu comportamento coma peón ou usuario dun medio
de transporte.
Diferencia prehistoria e historia e enumera algunhas características da vida nos castros.

LINGUA INGLESA
Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas e conversas breves nas que participa
que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da
Internet.
Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións,
avisos).

Comprende preguntas básicas(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e das demais.
Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa contorna (Open/close
the book, sit down).
Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre temas
moi próximos a si mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e entoación comprensibles.
Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, idade, gustos).
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.
Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada para a súa
idade.
Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, idade,
actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre os demais.
Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais utilizando as fórmulas de
cortesía básicas (hello, goodbye, see you...).
Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas
interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa idade e escribir con léxico traballado
previamente de forma oral.
Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios lingüísticos en situacións
rutinarias reais ou simuladas a través de respostas verbais e non verbais.
Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira nas interaccións de aula.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA
Describe as características dos feitos artísticos e expresa as súas apreciacións persoais cun
criterio artístico.
Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta as técnicas espacial.
Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, nas composicións artísticas.
Utiliza as cores, os materiais plásticos, os recortes, o pegado, o debuxo con criterios artísticos
para realizar obras plásticas, seguindo unhas pautas dadas.
Coida e utiliza adecuadamente os materiais.
Preocúpase de presentar os seus traballos de maneira limpa e clara.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA
Recoñece ritmos básicos galegos.
Elabora musicogramas moi sinxelos.
Distingue voces masculinas e familias de instrumentos.
Le con corrección ritmos sinxelos.
Coñece a letra e o ritmo e fai unha interpretación aceptable dunha canción proposta.
Escoita atentamente as correccións e tenta seguir as indicacións do director.
Mostra interese na interpretación colectiva.
Adecúa o seu movemento ao ritmo e expresión da música.
Realiza coreografías respectando as distintas partes

EDUCACIÓN FÍSICA
Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva e intenta correxilas.
Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.
Colabora no reparto e recollida dos materiais empregados na clase, con boa disposición.
Coñece, acepta e respecta o propio corpo e os dos demais.
Ten conciencia da propia lateralidade así como da dominancia lateral.
Realiza diferentes desprazamentos según diferentes parámetros espazo-temporais.
Lanza e recepciona con diferentes tipos de móbiles de forma axeitada co seu lado dominante
(tren superior e inferior)
Utiliza os recursos expresivos do corpo e do movemento para comunicar sensacións, emocións
e ideas.
Comeza a coñecer os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e toma conciencia
da súa capacidade física básica.

Realiza distintos xogos tradicionais, con boa actitude e interese e empregando as súas
capacidades motrices.
Criterios de cualificación:
CRITERIOS DE
L.G
CUALIFICACIÓN
PROBAS ORAIS E
60%
ESCRITAS

L.C

CC.NN

CC.SS

MAT.

E. PLÁST.

60%

60%

60%

70%

-

VV.SS.CC

ACTITUDE E
PARTICIPACIÓN

15%

15%

15%

15%

10%

15%

40%

PRENSENTACIÓN
DE TAREFAS E
ELABORACIÓN
ESFORZO E
TRABALLO
DIARIO
NA AULA

15%

15%

15%

15%

10%

60%

30%

10%

10%

10%

10%

10%

20%

30%

Lingua Inglesa:
Instrumentos de avaliación

%

Probas escritas e orais

50

Traballo diario na clase

30

Actitude cara á materia

20

Observacións

Educación Musical:
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Actividades teórico-prácticas realizadas do libro
de texto e nas fichas.
Exercicios de práctica vocal, instrumental e de
movemento.
Actitude cara a materia, interese, coidado cos
materiais, tarefas diarias.

Educación Física:

% DA NOTA
40%

30%

30%

CUALIFICACIÓN DE.....

CRITERIO

Cualificación en función das tarefas realizadas
na unidade didáctica: motricidade xeral,
ASPECTOS PROPIOS DA habilidades básicas e aptitude; así como
UNIDADE
posibles tarefas tipo (webquest, traballos de
investigación...)

VALORACIÓN

50 %

Actitude cara a materia.
VALORES E ACTITUDES

Coidado do material e instalacións

40 %

CONTROL DE HÁBITOS

Control de equipamento necesario na clase.

10 %

CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
LINGUA CASTELÁ
Comunicación oral: falar e escoitar
Expresa oralmente unha mensaxe con discurso ordenado e vocabulario axeitado
Utiliza normas de diálogo e escoita activa.
Identifica tema e ideas principais dun tema en diversa tipoloxía de textos orais.
Responde a cuestións sobre o texto que acaba de ler.
Le e reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados aos seus
intereses.
Elabora, imitando modelos, textos orais breves e sinxelos atendendo á forma da mensaxe.
Pregunta con coherencia e respectando as normas básicas de comunicación.
Comunicación escrita: ler
É capaz de ler atenta e correctamente tanto en silencio como en voz alta todo tipo de textos
apropiados á súa idade.
Distingue a tipoloxía do texto que está lendo.
Comprende o tema e as ideas principais dun texto, polo tanto pode resumilo e contestar
preguntas sobre el.
Manifesta interese pola lectura e dedica tempo de lecer á práctica da lectura.
É capaz de buscar palabras no dicionario, atopalas e escoller a definición correcta.
Expresa as súas preferencias á hora de ler, coida os libros e usa a biblioteca.
Comunicación escrita: escribir
Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo do ámbito escolar e social: atendendo á forma da
mensaxe e a súa intención comunicativa.
Escribe textos, organizando as ideas e aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a
presentación.
Presenta o texto cunha caligrafía e pulcritude aceptables, poñendo interese e esforzándose en
escribir correctamente.
Busca información e elabora textos utilizando as Tics e con creatividade.
Coida a linguaxe empregada nas súas creacións empregando unha linguaxe non sexista e
respectuosa con todos.
Coñecemento da lingua
Recoñece distintas clases de palabras: nome, verbo, adxectivo, pronomes, artigos e clasifícaas
nun texto.
Emprega as normas de puntuación básica nos seus escritos.
Utiliza con axuda as normas de acentuación básicas e acostumase a preguntar se unha palabra
debe levar til ou non.
Identifica sen dificultade o suxeito e o predicado nunha oración.
Coñece os conceptos de sinónimos, antónimos, familia de palabras, palabras derivadas (sufixos
e prefixos)
Aplica a concordancia de xénero e número e emprega correctamente os tempos verbais
presente, pasado e futuro.
Educación Literaria
Realiza lecturas de textos de tradición oral, literatura infantil e adaptacións de obras clásicas.
Participa en pequenas dramatizacións usando os recursos expresivos na súa representación:
xestos, ton, pronunciación, etc.
Crea contos, poemas e textos sinxelos; acostumándose ao uso do borrador.
Memoriza pequenos textos literarios da literatura oral e compárteos en voz alta cos seus
compañeiros e compañeiras.

LINGUA GALEGA
Comunicación oral: falar e escoitar
Comprende un texto oral sinxelo e elabora un pequeno resume do mesmo.
Participa nas conversas que se producen na aula de maneira adecuada -respectando as
quendas de intervención e as opinións dos demais, empregando un vocabulario axeitado á

situación e non sexista e respectuoso coas diferencias- e empregando a lingua galega con
fluidez.
Elabora exposicións orais de xeito coherente apoiándose na documentación que precise.
Elabora un discurso en galego con entoación, ritmo e xestualidade axeitados.
Emprega a lingua galega en diferentes situacións de comunicación.
Fai un uso non discriminatorio e non ofensivo da linguaxe
Comunicación escrita: ler
Comprende a información relevante en textos propios de situacións cotiás e dos medios de
comunicación social nos que esta se amose de forma evidente.
Identifica as ideas principais dun texto (narrativo, descritivo, expositivo) adecuado á súa idade.
Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, adecuado á súa idade.
Le textos do seu interese, adaptados á súas capacidades, para unha correcta lectura
silenciosa.
Participa nas actividades propostas pola biblioteca do centro e en actividades literarias.
Dramatiza pequenos textos textos teatrais.
Desenvolve o gusto pola lectura e polo coidado dos libros.
Comunicación escrita: escribir
Redacta textos coherentes e creativos autonomamente.
Utiliza os signos de puntuación.
Trata de aplicar as normas ortográficas traballadas.
Inventa textos coherentes previa realización de borradores, revisión e corrección
Utiliza estratexias para elaborar textos de diferente tipoloxía correctamente: resumes, contos,
descricións, poema, cuestionarios, etc. e valora a lingua escrita como fonte de creatividade.
Coñecemento da lingua
Identifica nun texto substantivos, adxectivos, verbos, determinantes e cuantificadores.
Fai uso dos signos de puntuación e redacta o texto escrito coidando o uso da ortografía,
consciente da súa importancia para a comunicación
Utiliza conectores básicos entre oracións.
Identifica palabras derivadas, compostas e forma familias de palabras e usa sinónimos,
antónimos e palabras polisémicas.
Busca no dicionario o significado de palabras.
Educación Literaria
Reproduce textos sinxelos procedentes da literatura popular oral galega (adiviñas, lendas,
contos, poemas, cancións, ditos) e valóraos como fonte de coñecemento da nosa cultura.
Le en voz alta textos literarios, participa na súa representación e distingue o xénero poético do
narrativo.
Escribe relatos e poemas sinxelos e participa en dramatizacións teatrais.

MATEMÁTICAS
Numeración
Sigue os pasos que pautamos para a planificación e resolución dun problema.
Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos sinxelos que atopa na vida real.
Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números naturais, decimais e
fraccións, utilizando razoamentos apropiados e recoñecendo o seu valor.
Identifica os números romanos aplicando as normas de escritura dos mesmos.
Descompón e compón números -naturais, decimais e fraccións- recoñecendo o seu valor.
É quen de empregar sumas, restas, multiplicacións e divisións (entre dúas cifras) en problemas
sinxelos da vida diaria sistematizando que algoritmo debe de usar en cada caso.
É quen de seguir unha serie numérica ascendente ou descendente con cadencias 2, 10 e 100 a
partir de calquera número sen apenas erros.
Entende o procedemento de estimación e fai o redondeo sen apenas fallos.
Resolve problemas sinxelos empregando razoamentos que seguen un procedemento
aprendido.
Selecciona o procedemento axeitado e é quen de explicar por que emprega ese esforzándose

por recoller sempre datos, operacións, croquis ou debuxo do problema cando sexa necesario, e
resposta escrita respectando ás unidades.
Medida
Despois de facer prácticas é quen de seleccionar a unidade e o instrumento máis axeitado para
medilas e expresalas sen cometer apenas erros.
Mide lonxitudes de obxectos cotiáns e expresa as súa medida na unidade axeitada sen apenas
cometer erros.
Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude de maneira correcta na maioría dos
casos.
Resolve problemas que se dan na vida diaria coas distintas medidas temporais cometendo
poucos ou ningún erro.
Recoñece o valor e as equivalencias entre as moedas e billetes do noso sistema monetario
facendo cambios habituais sen necesidade de axuda.
Xeometría
Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e ángulos sen apenas cometer erros.
Identifica a circunferencia e os seus elementos principais nun debuxo.
Nomea os polígonos básicos polo seu número de lados sen cometer apenas erros.
Recoñece no mundo que o rodea corpos xeométricos traballados.
Reflexiona sobre os corpos xeométricos acostumándose a empregar un procedemento de
razoamento que lle axude a clasifícalos e recoñecelos. Sigue unhas pautas dadas sen axuda.
Estatística e probabilidade
Diferenza un dato cuantitativo dun dato cualitativo na maioría das ocasións.
Interpreta datos de gráficas estatísticas sen apenas axuda.

CIENCIAS DA NATUREZA
É quen de buscar e organizar información e comunicar o resultado de forma oral e escrita.
Presenta de forma clara, ordenada e coherente os seus traballos.
Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos bloques de contidos
Utiliza estratexias para traballar individual e en equipo amosando habilidades para a resolución
pacifica de conflitos.
Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do
organismo
Recoñece a importancia dos sentidos e as formas de coidalos
Clasifica e diferencia alimentos en función dos nutrientes principais e identifica dietas
saudables.
Observa, recoñece e clasifica animais vertebrados e invertebrados .
Observa, recoñece e clasifica plantas do seu entorno.
Entende e explica as funcións vitais de todos os seres vivos.
Identifica hábitats de seres vivos e como coidar a biodiversidade.
Identifica e coñece a intervención da enerxía nos cambios da vida cotiá.
Explica características e propiedades do aire e actuacións para evitar a súa contaminación
Identifica algunhas máquinas, analizando o seu funcionamento.
Coñece e explica a importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida cotiá.
Identifica e describe oficios en función das máquinas que empregan.
Participa de forma axeitada nas actividades experimentais que se fan na clase.

CIENCIAS SOCIAIS
Selecciona a información relevante dun texto escrito, oral ou multimedia (procedente das TIC)
e comunícaa de forma oral ou escrita, presentando os traballos de forma ordenada, limpa e
clara respectando as normas dadas e emprega o vocabulario novo pertencente á área
manifestando un bo dominio del.
Participa de xeito correcto, construtivo, solidario, respectuoso cos demais nas actividades de
debate propostas na clase ou diante dos problemas que xorden na aula.
Diferencia e recoñece a funcionalidade de cada tipo de representación da Terra: planos,
mapas, planisferio e globo terráqueo.

Explica o tempo que fai, os instrumentos que se usan para a recollida de precipitacións, medida
de temperatura e dirección do vento e é quen de interpretar datos que proveñen destas
medicións.
Interpreta un mapa meteorolóxico distinguindo os símbolos que contén.
Define hidrosfera e recoñece os océanos nun planisferio.
Define as principais unidades de relevo de Galicia e localízaas nun mapa xunto cos ríos
principais e os límites.
Explica algunha das consecuencias da actuación do ser humano sobre o medio.
Describe a organización territorial de España e a de Galicia e identifica algunhas institucións de
Galicia.
Elabora gráficos demográficos sinxelos obtidos de distintas fontes.
Explica as normas básicas de circulación viaria.
Diferencia entre Prehistoria e Historia e recoñece a escritura como o invento que propiciou o
cambio de etapas..
Recoñece a agricultura e a gandería como os cambios que permitiron o paso do Paleolítico ao
Neolítico e explica as características destas etapas históricas.
Localiza feitos importantes a.C e d.C e sitúa os tempos cronolóxicos nunha liña do tempo con
séculos.

LINGUA INGLESA
Comprende o sentido global e a información mais importante de textos orais, con estruturas
coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios audiovisuais ou da Internet adecuados
a súa idade
Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en textos orais
(contos, cancións e conversas) sobre temas familiares ou do seu interese e expresados con
claridade e que conten apoio visual.
Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que participa que traten sobre
temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet.
Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.
Manifesta interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora da súa
pronuncia, entoación e acentuación.
Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e elementais, previamente
preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna
inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles.
Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás.
Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente de forma
oral e a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual, acorde a súa
idade.
Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas previamente de
forma oral ou conversas seguindo as pautas dadas.
Escribe textos sinxelos, con léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións de
relación interpersoal (invitacións, notas e avisos).
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.
Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc.
Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios,
comidas, festividades...) e compáraos cos propios.
Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA
Describe o contido das imaxes dunha obra artística, nomeando os elementos que forman parte
dela.
Debuxa a figura humana de distintas formas.
Nomea profesións relacionadas coa arte.

Combina cores buscando un efecto orixinal.
Proba con distintos materiais buscando un efecto plástico.
Crea obras de tres dimensións.
Usa a regra, escuadro e cartabón seguindo instrucións.
Constrúe figuras xeométricas e completa debuxos nun eixe de simetría.
Presenta as tarefas cun grao de limpeza axeitado e escolle as materias para a realización de
traballos.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA
Escoita en silencio e atentamente as obras musicais
Ten unha actitude respectuosa de cara ao patrimonio musical galego.
Recoñece os elementos musicais do contorno.
Distingue voces masculinas e femininas.
Reacciona diante de cambios de ritmo e intensidade.
Completa con figuras axeitadas compases incompletos.
Relaciona axeitadamente cada instrumento coa súa familia.
Realiza musicogramas nos que se reflicta as distintas partes dunha obra musical.
Le partituras dadas.
Interpreta pezas sinxelas con variedade de instrumentos.
Amosa interese na interpretación musical e na corrección.
Móvese de forma coordinada na realización dos bailes e segue os ritmos da música.
Baila as danzas propias de Galicia (muiñeira e xota).

EDUCACIÓN FÍSICA
Exprésase de maneira clara ante os compañeiros. Coñece o regulamento dos deportes
traballados ao longo do curso
É crítico coas actitudes inapropiadas que se producen na clase e mostra boas disposición na
resolución de conflito
Utiliza de forma autónoma e/ou guiada as novas tecnoloxías para buscar información.
Participa e esfórzase en todas as actividades propostas, intentando superarse a si mesmo/a.
Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con
deportividade.
Traballa axeitadamente con todos os seus compañeiros, adecuándose a situacións de
diferentes competencias motrices.
Mostra interese polos novos contidos e explicacións. Respecta as explicacións dos novos
contidos. Esfórzase en superar os novos contidos con esforzo e repetición.
Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos segmentarios
básicos e no control postural.
Toma conciencia da lateralidade en si mesmo e nos demais.
Realiza desprazamentos con seguridade utilizando as habilidades motrices básicas de maneira
fluída. Mellora nos desprazamentos con velocidade de reacción ante estímulos visuais previos
á acción .
Bádminton: é quen de manter o voante no aire individualmente e en parella. Comeza a executar
golpeos para sacar, devolver e ser capaz de participar nunha actividade en función con e
contra. Pre-Baloncesto, pre-balonmán: iníciase nos xogos predeportivos executando
lanzamentos, pases e recepcións. Colpbol: golpea con efectividade o balón para conseguir o fin
do xogo. Brilé: lanza e recepciona adaptándose ao espazo, contorno, compañeiros,....
Utilización de todo tipo de complementos que nos permitan realizar lanzamentos, golpeos e
recepcións.
Participa con interese en xogos/exercicios de expresión e comunicación corporal.
Mostra interese pola práctica deportiva
Comeza a percatarse dos efectos beneficiosos da práctica de exercicio físico na saúde
Visualiza accións de xogo básicos: ataque-defensa. Diferencia ataque-defensa.
Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades físicas.
Practica con entusiasmo xogos populares de Galicia.

Recoñece xogos e exercicios encamiñados á cooperación
colectivos.
Non tira lixo no entorno próximo e nas saídas deportivas.

e á oposición: individuais e

Criterios de cualificación
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

ÁREAS
PROBAS

TRABALLO

TRABALLO EN

ACTITUDE E

ESPECíFICAS:

AUTÓNOMO E

EQUIPO

PARTICIPACIÓN.

ORAIS E ESCRITAS

SEGUIMENTO DAS
CLASES

Nivel dos contidos

Realización das

adquiridos.

tarefas sen axuda

Calidade das
respostas.
Valoración do
proceso.
Orde e limpeza na
presentación.

externa.

Participación activa.
Respecto polas
normas do grupo.

Eficiencia do tempo
invertido.
Calidade do traballo:
responde ao
solicitado
Presentación

Cumprimento dos
seus deberes como
alumno: respecto
polas normas da

Iniciativa e

clase, intervención

aportacións

axeitadas

realizadas.

respectando a

Adecuación do

quenda e atendendo

produto final ao

aos demais.

solicitado.

Coidado do material

adecuada.

persoal e da aula.

Esforzo e dedicación.

Respecto aos
dereitos dos demais.

L.C

60%

20%

10%

10%

L.G

60%

20%

10%

10%

MAT.

80%

10%

5%

5%

CC.NN

60%

20%

10%

10%

CC.SS

60%

20%

10%

10%

VV.SS.CC

40%

40%

20%

E. PLÁST.

70%

20%

10%

Lingua Inglesa:
Instrumentos de avaliación

%

Probas escritas e orais

50

Traballo diario na clase

30

Actitude cara á materia

20

Observacións

Educación Musical:
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

% DA NOTA

Actividades teórico-prácticas realizadas do libro de
texto e nas fichas.
Exercicios de práctica vocal, instrumental e de
movemento.
Actitude cara a materia, interese, coidado cos
materiais, tarefas diarias.

40%

30%

30%

Educación Física:
CUALIFICACIÓN DE.....

ASPECTOS PROPIOS DA
UNIDADE

VALORES , ACTITUDES
COÑECEMENTOS
CONTROL DE HÁBITOS

CRITERIO
Cualificación en función das tarefas realizadas
na unidade didáctica: motricidade xeral,
habilidades básicas e aptitude; así como
posibles tarefas tipo (webquest, traballos de
investigación...)
Actitude cara a materia.
Coidado do material e instalacións

VALORACIÓN

45 %

30 %

Coñecementos

15 %

Control de equipamento necesario na clase.
Medidas hixiénico sanitarias Covid-19

10 %

QUINTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
LINGUA CASTELÁ
Comunicación oral: falar e escoitar
Adapta o rexistro lingüístico (formal/informal) ao contexto no que debe intervir: debate,
dramatización, exposición, etc seguindo as pautas dadas polo mestre.
Mantén a atención e respecta as quendas nos intercambios orais na aula sen interromper aos
compañeiros. Participa activamente en diálogos e exposicións orais respectando as normas.
Exprésase cunha pronuncia e dicción correcta, creando un discurso entendible.
Utiliza un vocabulario axeitado á súa idade e incorpora parte do novo.
Identifica tema e ideas principais dun tema en diversa tipoloxía de textos orais habituais.
Elabora, imitando modelos, textos orais breves e sinxelos atendendo á forma da mensaxe.
Memoriza breves textos propostos na clase sen dificultade.
Responde a cuestións sobre o texto que acaba de ler, dando a súa opinión con argumentos
Comunicación escrita: ler
É capaz de ler atenta e correctamente en silencio ou en voz alta todo tipo de textos apropiados
á súa idade.
Comprende a información máis salientable dun texto: o tema, as ideas fundamentais, é quen de
facer un resume e contestar a preguntas sobre o lido.
É capaz de deducir o posible contido dun texto antes de lelo a partir do título e das
ilustracións que o acompañan.
Relaciona sen dificultade a información dos gráficos e das ilustracións co contido do texto
Identifica as palabras clave que lle axudan a entender un texto.
Escolle as súas lecturas atendendo aos seus gustos persoais e dá a súa opinión sobre as
lecturas que fai de maneira aberta e clara.
Emprega a biblioteca do centro como fonte de recursos para as súas lecturas e para a
realización de traballos.
Comunicación escrita: escribir
Escribe, en diferentes soportes, textos dunha dificultade axeitada á súa idade, do ámbito
escolar e social: atendendo á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa.
Escribe textos de diferente xénero, atendendo á súa estrutura, organizando as ideas e
aplicando as regras de cohesión axeitadas e coidando a presentación.
Trata de aplicar as normas de puntuación, acentuación e ortografía evitando un número
elevado de erros.
Realiza producións escritas cunha calidade aceptable: letra lexible, limpeza e redución de erros
ortográficos ao longo do curso.
Emprega unha linguaxe respectuosa e non sexista nos seus textos escritos.
Acostumase á utilización dun borrador e a usar o dicionario para mellorar as súas producións.
Coñecemento da lingua
Recoñece e clasifica distintas clases de palabras: nome, verbo, adxectivo, pronomes, artigos
sen cometer moitos erros.
Usa os tempos verbais sen cometer erros nos tres tempos máis empregados:
presente, pasado e futuro en textos orais e escritos.
Comprende o uso e a necesidade de empregar os conectores nas súas producións orais e
escritas e sempre os aplica correctamente.
Identifica sen dificultade o suxeito e o predicado nunha oración.
Coñece os conceptos de sinónimos, antónimos, familia de palabras, palabras derivadas (sufixos
e prefixos), palabras compostas e campo semántico.
Aplica a concordancia de xénero e número e emprega correctamente os tempos verbais
presente, pasado e futuro tanto falando coma escribindo.
Aplica as normas de puntuación e de acentuación tratando de cometer poucos erros.

Usa o dicionario con soltura escollendo a acepción axeitada.
Educación Literaria
Realiza lecturas de textos de diferente xénero literario adaptando a lectura ao tipo de texto.
Elabora textos literarios seguindo as instrucións dadas ou a partir dun modelo cunha calidade
aceptable.
Realiza dramatizacións individualmente ou en grupo sen dificultade e memoriza textos literarios
para compartilos coa clase.
Identifica recursos literarios dentro dos textos e entende que o enriquecen.

LINGUA GALEGA
Comunicación oral: falar e escoitar
Comprende un texto oral sinxelo e elabora un pequeno resume do mesmo.
Participa nas conversas que se producen na aula de maneira adecuada -respectando as
quendas de intervención e as opinións dos demais, empregando un vocabulario axeitado á
situación e non sexista e respectuoso coas diferencias- e empregando a lingua galega con
fluidez.
Elabora exposicións orais ben cohesionados e coherentes.
Elabora un discurso en galego con entoación, ritmo e xestualidade axeitados.
Emprega a lingua galega en diferentes situacións de comunicación.
Fai un uso non discriminatorio e non ofensivo da linguaxe e respecta as opinións dos seus
compañeiros e compañeiras.
Comunicación escrita: ler
Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación.
Extrae a idea principal e secundarias dun texto.
Selecciona información dun texto deducindo o significado de palabras e expresións polo
contexto.
Utiliza o dicionario para ampliar léxico e resolver dúbidas.
Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, esquemas sinxelos e
ilustracións.
Subliña as ideas principais dun texto.
Fai o esquema das ideas principais e secundarias dun texto sinxelo.
Realiza o resumo dun texto sinxelo.
A través dun título e as ilustracións deduce o título e o contido dun texto.
Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto, coa fluidez e precisión axeitada e
usando unha entoación, volume e ritmo adecuados.
Comunicación escrita: escribir
Realiza borradores de texto estruturando a información.
Redacta textos coherentes con axuda.
Utiliza os signos de puntuación.
Aplica normas ortográficas básicas.
Utiliza estratexias para elaborar textos de diferente tipoloxía correctamente: resumes, contos,
descricións, poema, cuestionarios, etc. e valora a lingua escrita como fonte de creatividade.
Coñecemento da lingua
Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua.
Conxuga as formas verbais persoais e non persoais dos verbos.
Separa as sílabas dunha palabra e diferencia a sílaba tónica da átona.
Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica e aprecia o seu
valor social e a necesidade de cinguirse a elas.
Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas súas producións escritas con especial
atención nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, ll/i/x.
Usa diversos conectores básicos entre oracións
Emprega con corrección os signos de puntuación.
Educación Literaria
Reproduce textos sinxelos procedentes da literatura popular oral galega (adiviñas, lendas,

contos, poemas, cancións, ditos) e valóraos como fonte de coñecemento da nosa cultura.
Le en voz alta textos literarios, participa na súa representación e identifica os xéneros literarios.
Participa en dramatizacións teatrais e en lecturas poéticas.
Compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos.

MATEMÁTICAS
Numeración
Diferenza entre exercicio, problema cotiá e tarefa e pon en funcionamento distintas estratexias
de actuación diante delas.
Acostumase a localizar os datos dos que parte e ir facéndose preguntas que lle axuden a
interiorizar e avanzar na resolución de problemas.
É quen de valorar e tomar decisións avaladas por un razoamento diante de problemas sinxelos.
Escribe e le números romanos relacionados coa datación e é quen de pasar os números do
sistema decimal ao romano e viceversa sen cometer moitos erros.
Comprende como se forman os números no sistema métrico decimal e é quen de
descompoñelos atendendo ao valor de cada cifra pola posición.
Le, compara, ordena e entende os números e o seu sentido nas situacións cotiás e nos textos
nos que aparecen interpretando o seu valor de maneira correcta.
É quen de redondear números aproximando á décima, centésima e milésima entendendo o
proceso e sen cometer moitos erros.
É quen transformar unha fracción en número decimal e usar esa equivalencia para ordenar as
fraccións das que partía cometendo poucos erros.
É quen de sumar e restar fraccións co mesmo numerador sen erros e calcula o produto dunha
fracción por un número.
Suma, resta, multiplica e iníciase na división con números decimais nos contextos nos que o
precisa.
É sistemático na realización dos algoritmos da suma, resta, multiplicación e división e
desenvólveas con autonomía.
Entende o concepto de múltiplo e divisor usando para elo as táboas de multiplicar.
Incorpora na práctica diaria algunha estratexia de cálculo mental aprendida.
Medida
Fai estimacións sobre as distintas magnitudes de medida nos obxectos cotiáns.
Manipula de maneira correcta os instrumentos de medida máis habituais segundo a magnitude
empregada e escolle correctamente as unidades.
Iníciase no uso de sumas e restas de magnitudes diferentes usando as unidades axeitadas a
cada magnitude.
Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude expresadas en diferentes unidades
pasando primeiro todas á mesma.
É quen de pasar dunhas unidades de medida do tempo a outras seguindo o procedemento
axeitado.
Recoñece ángulos no seu contorno e dáse conta da súa medida.
Mide ángulos de maneira axeitada usando o transportador.
Resolve problemas de medidas poñendo en práctica os pasos seguidos axeitados a cada
situación e verbalizando por que o fai así.
Xeometría
Recoñece e debuxa ángulos consecutivos, adxacentes e opostos polo vértice sen cometer
erros.
É quen de completar unha figura plana simétrica sinxela partindo do eixe sen cometer erros.
É quen de amplificar ou reducir un debuxo nunha cuadrícula sen cometer apenas erros.
Diferenza perímetro e área e iníciase no cálculo dos mesmos no cadrado, triángulo e
rectángulo.
Recoñece e identifica todos os elementos dunha circunferencia.
Iníciase na resolución de problemas xeométricos da vida real, aplicando as pautas de
comprensión, realización de propostas e explicación de resultados.
Estatística e probabilidade

Iníciase nos conceptos de media, moda e rango en situacións sinxelas pertencentes á vida real.
Realiza gráficos sinxelos seguindo as pautas proporcionadas polos datos dados.
Identifica entre as situacións coñecidas aquelas que son aleatorias.
Dá respostas a problemas que impliquen valorar os conceptos de probabilidade con
argumentos relacionados coa estatística.
É quen de facer unha valoración sinxela dos datos representados nunha gráfica.

CIENCIAS DA NATUREZA
É quen de buscar e organizar información necesaria para a investigación dun tema, seleccionar
e comunicar o resultado de forma oral e escrita facendo un informe.
Presenta de forma clara, ordenada e coherente os seus traballos, tanto en papel, dixital ou
oralmente en exposición.
Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos bloques de contidos e
ten certa autonomía no uso de aplicacións informáticas empregadas na materia.
Utiliza estratexias para traballar individual e en equipo amosando habilidades para a resolución
pacifica de conflitos e para desenvolver proxectos ben de maneira individual ou grupal.
Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do
organismo.
Coñece de xeito básico os aparellos do corpo humano e explica as súas funcións.
É quen de investigar sobre enfermidades derivadas de hábitos non saudables.
Diferencia dietas equilibradas e menús saudables.
Relaciona o consumo de alcohol e drogas cos seus efectos nocivos.
Identifica os elementos que forman parte da estrutura dos seres vivos e clasifícaos pola súa
complexidade.
Clasifica os seres vivos segundo as súas características e diferencia os reinos: animal, vexetal,
o dos fungos e outros.
Identifica, utilizando guías, animais vertebrados, invertebrados e plantas.
Recoñece diferentes ecosistemas e os seus compoñentes.
Recoñece conductas humanas que prexudican o medio natural.
Recoñece e clasifica materiais segundo as súas propiedades.
Emprega diferentes procedementos para medir masas e volumes.
Distingue entre masa e volume dun corpo e achégase ao concepto de densidade e de
flotabilidade.
Distingue as características das enerxías renovables e non renovables e identifica a que clase
pertence cada unha.
Participa na realización de experimentos e experiencias seguindo as normas dadas.
Coñece algúns dos efectos da electricidade e as súas aplicacións na vida diaria.
Identifica avances en diferentes ámbitos e relaciónaos correctamente.
Coñece os grandes descubrimentos e inventos e ponos en orde cronoloxicamente.
Enumera vantaxes e consecuencias do desenvolvemento tecnolóxico.

CIENCIAS SOCIAIS
Selecciona información usando polo menos dúas fontes distintas e comunícaa de forma oral ou
escrita seguindo as indicacións dadas.
Esfórzase en presentar os traballos de forma ordenada, lexible e limpa.
Incorpora no seu traballo diario, tanto individualmente coma en grupo, estratexias de
participación tolerantes e respectuosas.
Comprende as lecturas ou textos orais escoitados e logo pode facer un resume de maneira oral
ou escrita.
Explica como se formou o Universo e identifica os distintos tipos de astros que o forman.
Describe as principais características do sistema solar definindo os distintos astros que se
atopan nel.
Explica o movemento de translación diante dunha imaxe e indica que dá orixe ás estacións.
Entende que é un fuso horario e aprende a calcular ás horas en diferentes lugares.
Comprende as lecturas ou textos orais escoitados e logo pode facer un resume de maneira oral

ou escrita.
Explica como se formou o Universo e identifica os distintos tipos de astros que o forman.
Describe as principais características do sistema solar definindo os distintos astros que se
atopan nel.
Explica o movemento de translación diante dunha imaxe e indica que dá orixe ás estacións.
Entende que é un fuso horario e aprende a calcular ás horas en diferentes lugares.
Recoñece e diferencia: planisferio, globo terráqueo, plano e mapa e interpreta a lenda que o
acompaña identificando a escala numérica e gráfica e o seu significado.
Define clima distinguíndoo do tempo atmosférico e recoñece os elementos que inflúen nel.
Recoñece as tres zonas climáticas terrestres, as características básicas de cada unha delas e
os climas que abranguen.
Localiza nun mapa as principais unidades de relevo e as vertentes hidrográficas de España e
Galicia, sen cometer máis da terceira parte de erros .
Localiza nun mapa os mares, océanos e os principais ríos de España e Galicia.
Entende o concepto de Monarquía Parlamentaria e o papel do rei. Nomea os órganos de
goberno do Estado e a súa función.
Comprende a división de poderes, sabe definilos e a súa función.
Coñece a estrutura territorial de España e Galicia: país, comunidade, provincia, comarca,
concello, vila, parroquia, aldea. Localiza nun mapa a maioría das comunidades autónomas e
as provincias de España e todas as de Galicia.
Entende os conceptos demográficos: crecemento natural, crecemento real e densidade de
poboación. identifica os factores que afectan á poboación:
Coñece os factores que condicionan a distribución da poboación española.
Diferencia entre materia prima e produto elaborado e relaciona uns con outros identificando
algún dos procesos de transformación.
Clasifica as distintas actividades profesionais no sector ao que pertencen.
Sitúa a Idade Media e Moderna dentro da Historia indicando os feitos que marcan o seu inicio e
final.
Sitúa nunha lila de tempo os feitos históricos máis importantes da Idade Media e Moderna de
España.
Identifica as características principais da Idade Medieval e da Moderna en Galicia e España.
Explica como vivían nestas épocas os distintos pobos que habitaban España: visigodos,
cristiáns, musulmáns e xudeus.

LINGUA INGLESA
Comprende a información esencial cando escoita un texto oral adecuado no léxico e na
gramática ao seu nivel sen axuda.
Responde ás ideas principais dun texto adecuado ao seu nivel sen moitos erros.
Realiza unha escoita correcta de maneira habitual.
Participa con interese nas propostas comunicativas que se fan: cancións, dramatizacións,
lecturas corais, etc
Pregunta e responde na súa quenda participando habitualmente sen problemas.
Está atento/a de maneira habitual.
Participa na produción de textos orais de maneira activa.
Esforzase en producir textos orais na lingua estranxeira cun ritmo, acentuación e entoación
axeitados
Extrae a información básica de textos de uso cotiá: anuncios, carteis, etiquetas, etc.
Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual, acorde a súa
idade.
Presenta os seus traballos limpos, ordenados e esforzándose en non cometer erros ortográficos
e de puntuación.
Escribe ou completa textos sinxelos relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas
previamente de forma oral e seguindo un modelo.
Crea textos sinxelos relacionadas coa súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral e
seguindo un modelo.

Crea textos escritos procedentes do Proxecto Lector seguindo un modelo.
Presenta os traballos limpos, ordenados e con letra lexible.
Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios,
comidas, festividades...) e compáraos cos propios.
Participa en role -plays para dar as grazas, despedirse, preguntar nunha tenda, nun museo, nun
aeroporto, felicitar a alguén, expresar sentimentos, gustos, facer suxerencias, pedir direccións,
a hora, desculpas... de maneira axeitada.
Pregunta e responde de maneira correcta sobre temas traballados na aula.
Achégase ao uso do presente de calquera verbo e identifica formas negativas e afirmativas.
Recoñece o vocabulario e as estruturas básicas precisas para falar do tempo de lecer,
Emprega o there is/ there isn’t para describir escenas.
Describe seguindo unha estrutura dada o seu aspecto físico, fala dos seus gustos ou dos dos
seus compañeiros/as.
Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA
Debuxa con limpeza e certa calidade aspectos da vida cotiá.
Identifica a maioría dos materiais empregados na elaboración dunha obra.
Identifica os temas de láminas ou fotografías
Realiza composicións empregando diferentes técnicas buscando a transmisión de distintas
emocións.
Completa traballos de cuadrícula seguindo un modelo dado.
Participa de maneira axeitada na aula tanto individualmente coma no grupo.
Realiza creacións empregando unicamente a liña como recurso técnico.
Constrúe unha maqueta do seu dormitorio ou de outra dependencia empregando material de
refugallo sobre o plano feito con anterioridade.
Emprega texturas naturais na creación dun marca-páxinas coa temática do outono.
Realiza creacións plásticas coa figura humana, animais ou casas empezando cun bosquexo.
Acode á clase co material necesario e utilízao de maneira correcta.
Traballa con interese e colabora na recollida do material de maneira voluntaria.
Realiza os debuxos seguindo as indicacións e procurando facelo ben.
Presenta os traballos en orde e limpos.
Iniciase no uso da regra, escuadro, cartabón e compás: bisectriz, mediatriz e creación dunha
mandala cunha figura xeométrica
Completa unha figura dada a partir do seu eixe de simetría.
Crea un mosaico ou unha cenefa empregando a cuadrícula

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA
Dá a súa opinión con claridade e argumentando as razóns.
Dá a súa opinión con claridade e argumentando as razóns.
Garda silencio nas intervencións dos compañeiros.
Garda silencio e compostura nas audicións.
Recoñece instrumentos, velocidade e expresividade.
Distingue voces masculinas e femininas.
Expresa mediante musicogramas as partes máis salientables de obras musicais.
Recoñece os compases incompletos.
Escribe con corrección unha canción
Recoñece os instrumentos máis usuais.
Clasifica os instrumentos por familias.
Recolle información sobre outras culturas musicais.
Realiza musicogramas axeitadamente.
Recoñece as formas máis características da música galega
Le partituras de cantigas traballadas na clase.
Realiza ditados ( melódicos e rítmicos) con certa corrección.
Participa activamente na interpretación vocal.

Emprega Musescore a nivel medio.
Realiza instrumentos cunha sonoridade aceptable.
Participa nos bailes con corrección.
Propón pequenas coreografías ou movementos para as mesmas

EDUCACIÓN FÍSICA
Sabe ordenar as ideas que quere expresar. Exprésase de maneira clara ante os compañeiros.
Coñece e pon en práctica o regulamento de todos os predeportes traballados neste curso:
indiaca, disco, voleibol, balonmán, bádminton, floorball.
É crítico con actitudes inapropiadas que se producen na clase e poden ter consecuencias sobre
a saúde dun mesmo ou dun compañeiro. Coñece os perigos que pode ter unha mala práctica
motriz. Participa no diálogo e escoita en situacións de conflito, solucionando pola via da fala e o
entendemento.
É autonómo no seu traballo. Esfórzase en tódalas actividades que se realizan. Ten unha
actitude positiva ante o traballo de aula. Respecta aos seus compañeiros en todo momento.
Executa con esforzo as probas prácticas para avaliar cada un dos predeportes traballados
neste curso: indiaca, disco, Respecta aos seus compañeiros en todo momento. Executa con
esforzo as probas prácticas para avaliar cada un dos predeportes traballados neste curso:
indiaca, disco, voleibol, floorball e beisbol. Mostra seguridade, confianza en si mesmo.
Traballa e compórtase dunha maneira ordeada e responsable nas clases con material
informático ou audiovisual.
Esfórzase en tódalas clases. Busca o compañeirismo no traballo da clase. Intenta sempre
superarse a si mesmo. Interioriza o esforzo físico necesario para afrontar as actividades
propostas. Aprende a dosificar o esforzo en cada situación que se presente.
Respecta aos seus compañeiros dentro da práctica de exercicios e xogos. É compañeiro e
acepta ir en diferentes grupos.
Atende nas explicacións de habilidades novas. Traballa para superar contidos con repeticións e
empeño. Mostra interese polos novos contidos e explicacións. Respecta as explicacións dos
novos contidos. Esfórzase por visualizar accións motrices durante o xogo.
Indiaca e Disco: Executa o lanzamento-recepción do disco tanto en estático como en situacións
dinámicas sinxelas co lado dominante. Executa de maneira continuada o golpeo con diferentes
partes do corpo coa indiaca. Realiza golpeo continuado co lado non dominante coa indiaca.
Realiza golpeo dirixido e continuado coa indiaca. Voleibol: Realiza golpeo dirixido de
antebrazos. Realiza golpeo para saque efectivo. Executa como mínimo dúas combinacións de
balón antes de pasar o balón ao outro campo. Executa de maneira continuada toque de dedos:
individual e por parellas. Bádminton: Executa con efectividade golpeo coa raqueta para o
saque. Executa golpeo individual continuado do voante. Executa golpeo por parellas sen que
caia o voante (10 golpeos mínimo). Fai intercambio de golpeos en parellas/individual pasando o
voante de campo (5 golpeos mínimo). Floorball: Fai control da bola en condución co stick
individualmente. Realiza pase e control da bola co stick en estático por parellas e grupos.
Realiza pase e control da bola co stick en dinámico por parellas e grupos. Fai control/condución
individual con tiro ao final.
Participa nos partidillos de beisbol respectando as normas e aos compañeiros. Participa nos
xogos populares propostos no magosto.
Participa nos partidillos de beisbol respectando as normas e aos compañeiros. Participa nos
xogos populares propostos no magosto.
Participa nos partidillos ao finalizar cada tema respectando as normas do xogo e aos
compañeiros. Aprende a dosificarse pouco a pouco na actividade física.
Valora positivamente sobre a saúde a práctica motriz. É crítico e reflexiona sobre as
consecuencias que ten o tabaco na saúde.
Fai os quecementos de maneira adecuada, xunto cos seus compañeiros, ao principio da clase.
Valora positivamente os beneficios sobre a saúde dun quecemento previo á práctica deportiva.
Coñece a función do corazón dentro da práctica motriz e a súa relación coa respiración. Sabe
buscar e tomar o pulso con autonomía.
Visualiza accións de xogo básicas: ataque-defensa. Diferencia as accións de ataque-defensa.

Esfórzase por realizar ben e superarse no ataque-defensa. Ten unha actitude activa e
participativa en situacións de xogo de ataque-defensa. Ten unha actitude activa e participativa
en situacións de xogo de ataque-defensa.
Utiliza de maneira adecuada o espazo no xogo. Valora os tempos de execución no xogo.
Participa nos xogos populares propostos no magosto
Recoñece aqueles xogos ou exercicios encamiñados á cooperación en grupos. Recoñece
aqueles xogos ou exercicios encamiñados á oposición: individuais e colectivos.
Coida o medio de residuos, reflexiona o seu impacto medioambiental.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
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Respecto aos
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L.C

60%

15%

15%

10%

L.G

60%

15%

15%

10%

MAT.

80%

5%

5%

10%

CC.NN

60%

15%

15%

10%

CC.SS

60%

15%

15%

10%

Criterios de cualificación:
Lingua Inglesa:
Instrumentos de avaliación

%

Probas escritas e orais

50

Traballo diario na clase

30

Observacións

Actitude cara á materia

20

Educación Musical:
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

% DA NOTA

Actividades teórico-prácticas realizadas do libro de
texto e nas fichas.
Exercicios de práctica vocal, instrumental e de
movemento.
Actitude cara a materia, interese, coidado cos
materiais, tarefas diarias.

40%

30%

30%

Educación Física:
CUALIFICACIÓN DE.....

CRITERIO

Cualificación en función das tarefas realizadas
na unidade didáctica: motricidade xeral,
ASPECTOS PROPIOS DA habilidades básicas e aptitude; así como
UNIDADE
posibles tarefas tipo (webquest, traballos de
investigación...)

VALORACIÓN

45 %

Actitude cara a materia.
VALORES E ACTITUDES
COÑECEMENTOS
CONTROL DE HÁBITOS

Coidado do material e instalacións

30 %

Coñecementos

15 %

Control de equipamento necesario na clase.

10 %

Para a área de VV.SS.CC seguiremos os seguintes criterios de cualificación:
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS
Actividades realizadas polo alumno Realización das tarefas requiridas de acordo
ás instrucións realizadas.

40%

Traballo no grupo

40%

Participación activa. Iniciativa e creatividade.
Adecuación ao requirido.

EDUCACIÓN PLÁSTICA
Producións realizadas

Realización das tarefas requiridas de acordo
ás instrucións realizadas.

70%

Traballo no grupo

Participación activa. Iniciativa e creatividade.
Adecuación ao requirido.

20%

Listas de control de material e Non esquecer o material e esforzarse en facer
actitude cara a materia
a tarefa o mellor que se poida.
Listas de control de material e Non esquecer o material e esforzarse en
actitude cara a materia
facer a tarefa o mellor que se poida.

10%
20%

Para a área de Educación Plástica os criterios van a continuación:

A avaliación ordinaria final responderá aos seguintes parámetros que recollemos a continuación:
a) Avaliación continua nas Linguas, Valores Sociais e Cívicos e en E. Física nas que a nota da
terceira avaliación e a ordinaria coincidirán.
b) En Ciencias Sociais, Ciencias da Natureza, Matemáticas e Ed. Plástica a avaliación ordinaria
responderá á media aritmética das tres avaliacións trimestrais; polo que non teñen porque
coincidir a nota da terceira avaliación coa final; isto é debido a que en cada trimestre se traballan
uns estándares.

SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
LINGUA CASTELÁ
Comunicación oral: falar e escoitar
Expresase de forma coherente en distintas situacións de comunicación oral e con naturalidade.
Participa activamente en diversas situacións de comunicación, respectando as normas sociocomunicativas e prestando atención ao que din os demais.
Exprésase oralmente con pronuncia e entoación axeitada.
Participa activamente en diversas situacións de comunicación e aprendizaxe oral.
Comprende a información xeral en textos orais e contesta preguntas sobre eles: tema, resume,
argumento, ideas principais e secundarias.
Responde de forma correcta e crítica a preguntas de comprensión literal sobre un texto oral.
Resume información procedente de varios medios identificando os aspectos máis importantes
dos mesmos.
Prepara, coa axuda de distintos modelos, reportaxes e exposicións que realiza diante da clase.
Comunicación escrita: ler
Le textos con precisión, velocidade e fluidez en voz alta, adaptados á súa idade.
Le con precisión todo tipo de palabras.
Comprende o sentido global dun texto oral identificando a idea principal e a secundaria.
Resume textos das lecturas silenciosas e extrae a información xeral.
Capta o propósito de diferentes tipoloxías textuais identificando as súas características.
Realiza resumos e identifica os elementos dos textos lidos
Elabora esquemas a partir de textos expositivos.
Interpreta a información dos gráficos e relaciónaa coa dos textos.
Recoñece o significado de palabras e expresións con axuda do contexto.
Diferenza e entende os textos xornalísticos e publicitarios.
Recoñece a relación entre as ilustracións e os contidos.
Fai uso de medios informáticos para obter información.
Comunicación escrita: escribir
Escribe textos de distintos ámbito social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos
literarios, folletos informativos
Escribe textos usando o rexistro adecuado e presentado as ideas con claridade e con
corrección gramatical e ortográfica
Escribe textos de forma creativa adecuando a linguaxe ás características do xénero.
Resume con expresión persoal o contido de textos de diferentes ámbitos recollendo as ideas
principais.
Aplica correctamente os signos de puntuación e as regras de ortografía e acentuación.
Presenta en soporte papel e informático, un informe de forma ordenada e clara
Escribe textos de forma planificada e organizada, seguindo uns pasos e presentándoos con
claridade, precisión e limpeza.
Emprega as tecnoloxías e internet para buscar información, crear táboas, escribir e presentar
textos
Coñecemento da lingua
Recoñece e clasifica distintas categorías gramaticais: nome, verbo, adxectivo, pronomes,
artigos sen cometer moitos erros.
Usa os tempos verbais sen cometer erros nos tres tempos máis empregados:
presente, pasado e futuro en textos orais e escritos.
Comprende o uso e a necesidade de empregar os conectores nas súas producións orais e
escritas e sempre os aplica correctamente.

Identifica sen dificultade o suxeito e o predicado nunha oración e escribe cunha sintaxe
correcta.
Coñece os conceptos de sinónimos, antónimos, familia de palabras, palabras derivadas (sufixos
e prefixos), palabras compostas e campo semántico.
Aplica a concordancia de xénero e número e emprega correctamente os tempos verbais
presente, pasado e futuro tanto falando coma escribindo.
Aplica as normas de puntuación e de acentuación tratando de cometer poucos erros.
Usa o dicionario con soltura escollendo a acepción axeitada.
Educación Literaria
Realiza lecturas de textos de diferente xénero literario adaptando a lectura ao tipo de texto.
Elabora textos literarios seguindo as instrucións dadas ou a partir dun modelo cunha calidade
aceptable.
Realiza dramatizacións individualmente ou en grupo sen dificultade e memoriza textos literarios
para compartilos coa clase.
Identifica recursos literarios dentro dos textos e entende que o enriquecen: metáforas,
comparacións, aumentativos, esaxeracións, etc.

LINGUA GALEGA
Comunicación oral: falar e escoitar
Comprende un texto oral sinxelo e elabora un pequeno resume do mesmo.
Participa nas conversas que se producen na aula de maneira adecuada -respectando as
quendas de intervención e as opinións dos demais, empregando un vocabulario axeitado á
situación e non sexista e respectuoso coas diferencias- e empregando a lingua galega con
fluidez.
Elabora exposicións orais ben cohesionados e coherentes.
Elabora un discurso en galego con entoación, ritmo e xestualidade axeitados.
Emprega a lingua galega en diferentes situacións de comunicación.
Fai un uso non discriminatorio e non ofensivo da linguaxe e respecta as opinións dos seus
compañeiros e compañeiras.
Recoñece variacións dialectais da lingua galega.
Comunicación escrita: ler
Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación.
Extrae a idea principal e secundarias dun texto.
Selecciona información dun texto deducindo o significado de palabras e expresións polo
contexto.
Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, ,mapas conceptuais e ilustracións
Subliña as ideas principais dun texto.
Realiza o resumo dun texto
A través do título e as ilustracións deduce o título e o contido dun texto.
Obtén información utilizando as Tics.
Le de maneira clara e precisa un texto adaptado á súa idade.
Le textos en voz alta con fluidez e precisión.
Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados.
Fai lecturas dramatizadas de textos.
Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación.
Extrae a idea principal e secundarias dun texto.
Comunicación escrita: escribir
Redacta textos coherentes con axuda.
Utiliza os signos de puntuación.
Aplica normas ortográficas básicas.
É capaz de revisar e reescribir un texto.
Redacta textos en diferentes soportes relacionados con situacións cotiás.
Elabora diferentes textos narrativos, expositivos, descritivos ou argumentativos.

Resume o contido de textos de diferentes ámbitos.
Obtén, organiza e comunica información a través de textos do ámbito académico.
Escribe textos creativos con certa riqueza léxica
Procura información a través das TIC.
Utiliza as TIC para realizar presentacións.
Realiza presentacións apoiándose en recursos, gráficos e paratextuais.
Coñecemento da lingua
Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua.
Conxuga as formas verbais persoais e non persoais dos verbos.
Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus complementos.
Utiliza as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica.
Usa correctamente os signos de puntuación.
As súas producións teñen unha sintaxe adecuada.
Utiliza conectores básicos entre oracións.
Usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas, arcaísmos, neoloxismos,
estranxeirismos, frases feitas, siglas e abreviaturas.
Recoñece e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de
Europa.
Educación Literaria
Reproduce textos sinxelos procedentes da literatura popular oral galega (adiviñas, lendas,
contos, poemas, cancións, ditos) e valóraos como fonte de coñecemento da nosa cultura.
Le en voz alta textos adaptados da literatura galega en diferentes soportes.
É quen de identificar os diferentes xéneros literarios.
Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas.
Escribe relatos e poemas sinxelos.
Participa en dramatizacións teatrais.

MATEMÁTICAS
Numeración
É quen de facer un traballo de investigación aplicando un procedemento proposto e entende os
pasos para a elaboración do mesmo.
É quen de presentar un informe que conteña o solicitado, respectando unhas pautas dadas e
cunha calidade aceptable.
Segue as pautas solicitadas: datos, debuxo, operacións, elaboración da resposta ao problema e
faino case sempre.
É quen de seguir os pasos para facer unha investigación proposta, empregando os medios
solicitados e de presentala de xeito adecuado seguindo unha rúbrica dada.
Escribe e le cantidades representadas no sistema de numeración romano sen apenas erros e é
quen de pasar os números romanos ao sistema métrico decimal e viceversa sen cometer erros.
Le, escribe, descompón, ordena e redondea os números de ata nove cifras sen cometer case
erros.
É quen de aproximar unha cifra á décima, centésima ou milésima.
Pasa as fraccións a número decimal para logo ordenalas e non comete case erros neste
proceso.
Factoriza para encontrar os divisores de calquera número cometendo poucos erros.
Emprega os números e as operacións aprendidas en contextos reais.
É quen de decidir que algoritmo empregar diante dun problema matemático.
Realiza sumas, restas e multiplicacións de fraccións sen cometer apenas erros.
Realiza sumas, restas, multiplicacións e divisións con números decimais sen cometer apenas
erros.
Le, escribe e calcula porcentaxes identificando contextos reais nos que se empregan.
Comprende a relación e a correspondencia entre fracción, número decimal ao que representa e
como calcular a porcentaxe dun número dado.
Emprega a regra de tres para resolver problemas da vida cotiá e non comete erros na súa

aplicación.
Factoriza para atopar os divisores de un número e coñece e aplica as regras de divisibilidade
sen axuda e sen cometer case erros.
Medida
Realiza medicións co instrumento e a unidade axeitada estimando lonxitudes, capacidades e
masas en situacións da vida cotiá.
Coñece e emprega os instrumentos axeitados para realizar as distintas medicións.
Realiza sumas e restas coas distintas magnitudes sen cometer moitos erros e empregando a
unidade correcta.
Compara e ordena diferentes medidas dunha mesma magnitude sen cometer case erros.
Comprende as equivalencias entre as unidades de capacidade e volume.
Soluciona problemas con magnitudes escollendo as operacións e unidades precisas, seguindo
os pasos solicitados.
Coñece e emprega as unidades de medida dos ángulos e manexa as equivalencias do sistema
sesaxesimal.
Reflexiona sobre a estratexia correcta a usar diante dun problema seguindo os pasos propostos
de antemán e comprobando resultados e unidades.
Xeometría
Identifica as distintas posicións entre as rectas e as circunferencias sen cometer erros.
Identifica, clasifica e debuxa os diferentes tipos de ángulos.
Usa as coordenadas cartesianas para situar un punto no espazo.
Recoñece as formas simétricas no espazo.
Emprega de maneira axeitada os instrumentos de debuxo e as ferramentas tecnolóxicas para
debuxar e construír formas xeométricas.
Calcula a área e o perímetro das formas básicas diferenciando ben os dous conceptos e sen
cometer apenas erros.
Distingue e sabe trazar a circunferencia e os seus elementos.
É quen de interpretar mapas e planos aplicando os coñecementos básicos de xeometría no
espazo.
Resolve problemas de xeometría relacionados coa vida cotiá.
Estatística e probabilidade
É quen de clasificar datos cuantitativos e cualitativos da vida cotiá.
Constrúe táboas de frecuencia absoluta e relativa a partires de datos recollidos no seu entorno.
Sabe calcular a media, a moda e o rango nun conxunto de datos
Interpreta e realiza gráficos sinxelos a partires de datos dados e faino de maneira axeitada e
cunha presentación adecuada.
É quen de interpretar os datos contidos nunha gráfica.
Recoñece sucesos que poden acontecer de forma aleatoria e a distinta probabilidade dos
mesmos.
Identifica e resolve problemas da vida cotiá que teñen que ver coa estatística e a probabilidade.

CIENCIAS DA NATUREZA
É quen de buscar e organizar información necesaria para a investigación dun tema, seleccionar
e comunicar o resultado de forma oral e escrita facendo un informe.
Presenta de forma clara, ordenada e coherente os seus traballos, tanto en papel, dixital ou
oralmente en exposición.
Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos bloques de contidos e
ten certa autonomía no uso de aplicacións informáticas empregadas na materia.
Utiliza estratexias para traballar individual e en equipo amosando habilidades para a resolución
pacifica de conflitos e para desenvolver proxectos ben de maneira individual ou grupal.
Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do
organismo.
Sabe como está formado e como funciona o corpo humano.
Coñece os distintos aparellos do corpo humano, a súa composición, o seu funcionamento, a
súa localizacións, as súas funcións, etc...

Coñece as prácticas que permiten levar un estilo de vida saudable.
Enumera os efectos negativos que o consumo de drogas e alcohol ten para a saúde.
Sabe practicar algunha técnica de primeiros auxilios moi sinxela e o protocolo de actuación
diante dun accidente: Protexer, avisar, socorrer.
Coñece a organización do corpo humano en canto a células, tecidos, órganos, aparellos e
sistemas (localización, forma, estrutura, funcións, coidados, etc...)
Coñece a clasificación dos seres vivos e as súas principais características.
Emprega guías para identificar aos seres vivos.
Entende e explica o importante que é a fotosíntese para a vida dos seres vivos.
Coñece as características e os elementos que compoñen un ecosistema, así coma os seres
vivos que o habitan e as súas relacións.
Coñece algúns ecosistemas da súa contorna.
1.
Relaciona determinadas prácticas do ser humano co coidado e co respecto polo medio
natural.
2.
É quen de explicar como os cambios no medio natural(por fenómenos naturais ou pola
actividade humana) poden afectar aos seres vivos e inertes, e variar o equilibrio.
Coñece as leis básicas da reflexión e refracción da luz, da transmisión da electricidade e dos
cambios de estado.
Identifica reaccións químicas (oxidación, combustión e fermentación).
Coñece diferentes formas de enerxía (mecánica, térmica, química, etc...)
Diferencia entre enerxías renovables e non renovables.
Diferencia entre cambios de estado reversibles e irreversibles.
Coñece os distintos tipos de mesturas e como separar os seus compoñentes.
Cumpre e respecta as normas de seguridade establecidas para as tarefas a realizar.
Coñece os distintos tipos de máquinas.
Diferencia algún dos compoñentes das máquinas.
Recoñece como as máquinas facilitan a vida diaria do home.
É quen de construír un sinxelo circuíto eléctrico explicando cada un dos seus compoñentes.
Sabe o que é un imán e para que se emprega.
Entende que os avances científicos nos facilitan a nosa vida diaria, aínda que identifica os seus
riscos e os seus beneficios.

CIENCIAS SOCIAIS
Busca, selecciona, organiza a información relevante e preséntaa oralmente ou por escrito
Coñece e emprega as TIC para realizar os seus traballos.
Busca e obtén información interpretando diferentes medios de transmisión e é quen de
analízala.
É quen de facer unha presentación oral sobre un tema preparado.
Traballa de xeito correcto individualmente e de forma cooperativa en grupo cando ten que
abordar unha tarefa grupal.
Traballa en grupo respectando as normas da clase e os principios de cooperación básicos.
Respecta as normas de convivencia establecidas no centro e na aula.
Recoñece os distintos tipos de mapas e interprétaos observando a súa lenda e características.
Diferencia clima de tempo atmosférico e recoñece os factores e os elementos que os definen.
Sitúa nun mapa de Europa as unidades de relevo máis importantes, os ríos e vertentes e os
climas.
Coñece as características que definen o relevo europeo, os ríos europeos e o clima.
Define desenvolvemento sostible e consumo responsable e recoñece medidas que favorecen o
uso sostible dos recursos así como condutas que fomenten un consumo responsable.
Comprende o quentamento global e o cambio climático e explica as causas e as
consecuencias.
Describe o proceso de formación da UE e localiza nun mapa os países coa súa capital que
forman parte dela.
Comprende o que é a poboación e define os conceptos relacionados con ela: taxa de

crecemento, densidade, etc.
Elabora e interpreta pirámides de poboación coas pautas axeitadas.
Coñece as características da poboación española e europea.
Coñece os factores que influíron na poboación europea e española e como o fixeron:
natalidade, mortalidade, densidade, movementos migratorios, etc.
Enumera e define os factores que inflúen na distribución da poboación en España e Europa
Identifica os principais problemas da poboación na actualidade.
Identifica as características de cada sector e as actividades que engloban.
Entende o uso da publicidade e analiza as súas vantaxes e desvantaxes.
Enumera accións que favorecen un consumo responsable.
Comprende as distintas partes da historia e as súas idades máis importantes xunto cos feitos
históricos que marcan o seu inicio e final.
Sabe debuxar e interpretar unha liña do tempo.
Recoñece os feitos máis relevantes da historia de España.
Coñece as características principais da formas de vida e da organización social en España ao
longo da historia.
Coñece as características principais dos movementos artísticos e culturais máis relevantes da
historia en España e os seus principais representantes.
Coñece os feitos principais da nosa historia contemporánea.
Recoñece as características da sociedade actual.
Entende que hai que coidar e respectar o patrimonio natural, cultural e artístico que chegou ata
nós para que perdure moitos anos máis.
LINGUA INGLESA
Comprende o esencial de anuncios publicitarios.
Comprende mensaxes e anuncios públicos con información variada.
Entende transaccións habituais sinxelas.
Identifica o tema dunha conversa cotiá.
Entende e participa en conversas sinxelas da vida cotiá.
Comprende as ideas principais de temas básicos como a familia, hobbies con ou sen axuda de
imaxes.
Comprende o sentido xeral de audios e programas de interese familiar e cotiá.
Fai presentacións breves e sinxelas previamente preparadas sobre temas varios.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Comprende instrucións e información básica en letreiros, notas, carteis, colexio, e outros
lugares públicos.
Comprende información esencial en material informativo como horarios, menús, listas de
prezos, anuncios, publicidade, folletos turísticos..
Comprende correspondencia sinxela (SMS, correos electrónicos, postais, cartas)
Comprende os puntos principais de noticias breves e artigos de temas varios.
Comprende e identifica personaxes nunha historia .
Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos.
Completa un formulario cos seus datos persoais, afeccións...
Escribe correspondencia persoal e simple na que da as grazas, felicita a alguén, fai unha
invitación, dá instrucións, fala de si mesmo e fai preguntas relativas a estes temas.
Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa que traten
temas familiares e da vida cotiá.
Desenvólvese en transaccións cotiás.
Participa en role-plays para dar as grazas, despedirse, preguntar nunha tenda, nun museo, nun
aeroporto, felicitar a alguén, expresar sentimentos, gustos, facer suxestións, pedir direccións, a
hora, desculpas...
Participa nunha entrevista , dialoga para expresar o que lle doe, as partes do corpo, o que lle
gusta ou prefire facer, comer...
Compara aspectos culturais e lingúísticos das linguas que coñece para mellorar a súa
aprendizaxe e coñecer distintas costumes a través de producións audiovisuais e escoitas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA
Expresa opinións sobre as obras artísticas.
Comprende o proceso de elaboración dunha obra plástica.
Diferencia distintos tipos de materiais e recursos que se poden empregar para elaborar unha
actividade plástica.
É quen de debuxar un cómic (banda deseñada).
Elabora as súas composicións empregando as técnicas, os materiais e os instrumentos máis
axeitados para cada actividade; e, respectando o materiais e o lugar de traballo
Realiza composicións que transmiten sensacións e emocións básicas valorando os elementos e
recursos empregados para conseguir o efecto que máis se axuste ao resultado final.
Fai debuxos sobre a vida cotiá.
Fai debuxos con elementos do seu entorno.
Defende os seus traballos ante os demais.
Crea obxectos tridimensionais con diferentes técnicas e materiais.
Coñece e emprega programas informáticos sinxelos para crear e retocar imaxes dixitais
Crea documentos artísticos propios.
Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos utilizados.
Traballa en grupo respectando as achegas dos distintos membros do mesmo.
Fai debuxos tendo en conta a horizontalidade e a verticalidade.
Debuxa os distintos tipos de liñas coas ferramentas de debuxo técnica.
Sabe calcular a mediatriz dun segmento empregando a regra e o compás.
Fai debuxos de estrelas e flores a partir da división da circunferencia.
Debuxa composicións empregando diferentes formas xeométricas
Emprega os elementos que estruturan o espazo (cuadrícula) sendo capaz de facer debuxos
sinxelos a diferente escala.
Emprega os diferentes instrumentos de debuxo coa técnica axeitada para obter uns resultados
satisfactorios.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA
Expresa as súas impresións de xeito claro.
Identifica os instrumentos solistas dunha peza musical.
Amosa interese polas obras musicais da propia cultura e doutras.
Escoita en silencio e aproveitando as audicións.
Mostra interese polos dereitos dos autores.
Expresa oralmente con vocabulario axeitado as calidades da voz.
Clasifica axeitadamente os instrumentos nas súas familias
Interpreta partituras adecuadas á súa idade.
Realiza ditados con corrección.
Mostra interese na mellora das súas interpretacións.
Valora as distintas culturas e mostra interese na súa interpretación.
Atende ás indicacións do director.
Atende ás indicacións do director.
Elabora informes usando distintas fontes, e preséntaos ordenados
Elabora informes usando distintas fontes, e preséntaos ordenados.
Emprega Muse-Score a nivel básico.
Móvese de maneira coordenada.
Memoriza os movementos coreográficos.
Mostra interese na mellora das danzas interpretadas.

EDUCACIÓN FÍSICA
Sabe ordenar as ideas que quere expresar. Exprésase de maneira clara ante os compañeiros.
Coñece e pon en práctica o regulamento de todos os predeportes traballados neste curso:
indiaca, disco, voleibol, balonmán, bádminton, floorball.
É crítico con actitudes inapropiadas que se producen na clase e poden ter consecuencias sobre

a saúde dun mesmo ou dun compañeiro. Coñece os perigos que pode ter unha mala práctica
motriz. Participa no diálogo e escoita en situacións de conflito, solucionando pola via da fala e o
entendemento
Traballa e compórtase dunha maneira ordenada e responsable nas clases con material
informático ou audiovisual.
Esfórzase en tódalas clases. Busca o compañeirismo no traballo da clase. Intenta sempre
superarse a si mesmo. Interioriza o esforzo físico necesario para afrontar as actividades
propostas. Aprende a dosificar o esforzo en cada situación que se presente.
Respecta aos seus compañeiros dentro da práctica de exercicios e xogos. É compañeiro e
acepta ir en diferentes grupos.
Atende nas explicacións de habilidades novas. Traballa para superar os novos contidos con
repeticións e empeño. Mostra interese polos novos contidos e explicacións. Respecta as
explicacións dos novos contidos. Esfórzase por visualizar accións motrices durante o xogo.
Indiaca e Disco: Executa o lanzamento-recepción do disco tanto en estático como en situacións
dinámicas sinxelas co lado dominante. Executa de maneira continuada o golpeo con diferentes
partes do corpo coa indiaca. Realiza golpeo continuado co lado non dominante coa indiaca.
Realiza golpeo dirixido e continuado coa indiaca.Voleibol: Realiza golpeo dirixido de
antebrazos. Realiza golpeo para saque efectivo.Executa como mínimo dúas combinacións de
balón antes de pasar o balón ao outro campo. Executa de maneira continuada toque de dedos:
individual e por parellas. Bádminton: Executa con efectividade golpeo coa raqueta para saque.
Executa golpeo individual continuado do voante. Executa golpeo por parellas sen que caia o
voante (10 golpeos mínimo). Fai intercambio de golpeos en parellas/individual pasando o
voante de campo (5 golpeos mínimo). Floorball: individualmente. Realiza pase e control da bola
co stick en estático por parellas e grupos. Realiza pase e control da bóla co stick en dinámico
por parellas e grupos. Fai control/condución individual con tiro ao final.
Participa nos partidiños de béisbol respectando as normas e aos compañeiros. Participa nos
xogos populares propostos no magosto.
Participa en xogos/exercicios de expresión e comunicación corporal.
Participa en xogos/exercicios de expresión e comunicación corporal.
Participa nos partidiños ao finalizar cada tema respectando as normas do xogo e aos
compañeiros. Aprende a dosificarse pou o a pouco na actividade física.
Valora positivamente sobre a saúde a práctica motriz. É crítico e reflexiona sobre as
consecuencias que ten o tabaco na saúde.
Fai os quecementos de maneira adecuada, xunto cos seus compañeiros, ao principio da clase.
Valora positivamente os beneficios sobre a saúde dun quecemento previo á práctica deportiva.
Coñece a función do corazón dentro da práctica motriz e a súa relación coa respiración. Sabe
buscar e tomar o pulso con autonomía.
Visualiza accións de xogo básicas: ataque-defensa. Diferencia as accións de ataque-defensa.
Esfórzase por realizar ben e superarse no ataque-defensa. Ten unha actitude activa e
participativa en situacións de xogo de ataque-defensa.
Utiliza de maneira adecuada o espazo no xogo. Valora os tempos de execución no xogo.
Recoñece aqueles xogos ou exercicios encamiñados á cooperación en grupos. Recoñece
aqueles xogos ou exercicios encamiñados á oposición: individuais e colectivos.
Coida o medio de residuos, reflexiona o seu impacto medioambiental.
Criterios de cualificación:
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

ÁREAS
PROBAS

TRABALLO

TRABALLO EN

ACTITUDE E

ESPECIFICAS:

AUTÓNOMO E

EQUIPO

PARTICIPACIÓN.

ORAIS E ESCRITAS

SEGUIMENTO DAS
CLASES

Nivel dos contidos

Realización das

Participación activa.

Cumprimento dos

adquiridos.

tarefas sen axuda

Respecto polas

seus deberes como

Calidade das

externa.

normas do grupo.

alumno: respecto

respostas.

Eficiencia do tempo

Iniciativa e

polas normas da

Valoración do

invertido.

aportacións

clase, intervención

proceso.

Calidade do traballo:

realizadas.

axeitadas

Orde e limpeza na

responde ao

Adecuación do

respectando a

presentación.

solicitado

produto final ao

quenda e atendendo

Presentación

solicitado.

aos demais.

adecuada.

Coidado do material

Esforzo e dedicación.

persoal e da aula.
Respecto aos
dereitos dos demais.

L.C

60%

20%

10%

10%

L.G

60%

20%

10%

10%

MAT.

80%

10%

5%

5%

CC.NN

60%

20%

10%

10%

CC.SS

60%

20%

10%

10%

Lingua Inglesa:
Instrumentos de avaliación

%

Probas escritas e orais

50

Traballo diario na clase

30

Actitude cara á materia

20

Observacións

Educación Musical:
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Actividades teórico-prácticas realizadas do libro
de texto e nas fichas.
Exercicios de práctica vocal, instrumental e de
movemento.
Actitude cara a materia, interese, coidado cos

% DA NOTA
40%

30%

30%

materiais, tarefas diarias.

Educación Física:
CUALIFICACIÓN DE.....

CRITERIO

Cualificación en función das tarefas realizadas
na unidade didáctica: motricidade xeral,
ASPECTOS PROPIOS DA habilidades básicas e aptitude; así como
UNIDADE
posibles tarefas tipo (webquest, traballos de
investigación...)

VALORACIÓN

45 %

Actitude cara a materia.
VALORES E ACTITUDES
COÑECEMENTOS
CONTROL DE HÁBITOS

Coidado do material e instalacións

30 %

Coñecementos

15 %

Control de equipamento necesario na clase.

10 %

Para a área de VV.SS.CC seguiremos os seguintes criterios de cualificación:
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS
Actividades
alumno

realizadas

Traballo no grupo

polo Realización das tarefas requiridas de
acordo ás instrucións realizadas.

40%

Participación activa. Iniciativa e
creatividade. Adecuación ao requirido.

40%

Listas de control de material e Non esquecer o material e esforzarse en
actitude cara a materia
facer a tarefa o mellor que se poida.

Para a área de Educación Plástica os criterios van a continuación:
EDUCACIÓN PLÁSTICA

20%

Producións realizadas

Realización das tarefas requiridas de
acordo ás instrucións realizadas.

70%

Traballo no grupo

Participación activa. Iniciativa e
creatividade. Adecuación ao requirido.

20%

Listas de control de material e Non esquecer o material e esforzarse en
actitude cara a materia
facer a tarefa o mellor que se poida.

10%

A avaliación ordinaria final responderá aos seguintes parámetros que recollemos a continuación:
a) Avaliación continua nas Linguas, Valores Sociais e Cívicos e Educación Física polo que a nota
da terceira avaliación e a ordinaria coincidirán.
b) En Ciencias Sociais, Ciencias da Natureza, Matemáticas, Plástica e Ed, Musical a avaliación
ordinaria responderá á media aritmética das tres avaliacións trimestrais.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Os criterios de avaliación e promoción vixentes no centro son os aprobados en claustro e que se
rexen polas Ordes do 9 de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación e a promoción do
alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia; e a do 25 de xuño
de 2009, pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo
da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.
Coa publicación da ORDE do 2 de marzo de 2022 pola que se regula o dereito do alumnado á
obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións
obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato o centro
realiza a seguinte adaptación dos criterios de promoción recollidos na súa Concreción Curricular,
para adaptalos a esta nova norma.

Educación Infantil

Na etapa da educación infantil, a avaliación será global, continua e formativa. A observación
directa e sistemática constituirá a técnica principal do proceso de avaliación. A avaliación nesta
etapa debe servir para identificar as aprendizaxes adquiridas e o ritmo e características da
evolución de cada nena ou neno. Para estes efectos, tomaranse como referencia os criterios de
avaliación de cada unha das áreas. As familias recibirán periodicamente a información necesaria
sobre o progreso dos alumnos, de xeito escrito trimestralmente e de forma persoal cando sexa
necesario para facilitar unha coordinación adecuada no desenvolvemento do proceso educativo
dos seus fillos.
A promoción á etapa de educación primaria poderá flexibilizarse de maneira excepcional no caso
do alumnado con necesidades educativas especiais, prolongando un ano a estancia na etapa de
infantil, e no caso do alumnado con altas capacidades intelectuais, anticipando un ano a
incorporación á etapa seguinte.
Educación Primaria

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, tendo en conta o
seu progreso no conxunto das áreas e as necesidades do alumnado con necesidades específicas
de apoio educativo, polo que se porá especial atención nas condicións e adaptacións das probas
e procesos de avaliación.
Co fin de garantir a transparencia e a obxectividade do proceso avaliador, o centro porá a
disposición das familias os criterios de avaliación empregados, os estándares de aprendizaxe
avaliables, as estratexias e instrumentos de avaliación, así como os criterios de promoción. De
acordo cos criterios establecidos na Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
no curso 2014/15 comezouse a realizar unha avaliación individualizada a todos os alumnos ao
rematar terceiro de educación primaria, onde se valora a súa situación respecto ás competencias
en comunicación lingüística e matemática co obxecto de detectar dificultades e adoptar as
medidas ordinarias ou extraordinarias máis axeitadas para superalas.
Do mesmo xeito e seguindo o calendario de implantación da LOMCE, no curso 2015/16
realizouse unha avaliación final individualizada a todos os alumnos ao rematar sexto de

educación primaria, na que se comproba o grao de adquisición da competencia en comunicación
lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así
como o logro dos obxectivos da etapa.
O nivel obtido por cada alumno farase constar nun informe, que será entregado aos pais ou
titores legais e será de utilidade para os centros docentes de cara á incorporación na educación
secundaria obrigatoria, reflectindo a progresión das aprendizaxes e ofrecendo información e
orientación para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo ou para
adoptar outras medidas educativas.
Os criterios de promoción do alumnado en cada área veñen expresados nos mínimos definidos
para superar as materias dentro dos estándares.
En cada avaliación e ao finalizar o curso como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo
docente tomará as decisión correspondentes sobre a promoción de cada alumno/a atendendo ao
carácter global da avaliación e tendo como referentes os criterios da avaliación e cualificación da
materia onde veñen definidos os indicadores mínimos de logro correspondente a cada estándar
para superar a materia, segundo a información facilidada polo profesor titor.
O alumno accederá ao curso ou etapa seguinte sempre que se considere que acadou os
obxectivos e o grao de adquisición das competencias correspondentes. Aquel alumnado que non
logre os obxectivos e/ou non acade o grao de desenvolvemento adecuado na adquisición das
competencias poderá repetir unha soa vez durante a etapa. Esta medida poderá adoptarse unha
soa vez durante a etapa, oídos os pais, as nais ou as persoas que exerzan a titoría legal, e
deberá ir acompañada dun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio.
A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto
das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do
alumnado.
O alumnado que promocione de curso con algunha área con cualificación negativa deberá seguir
un plan específico de recuperación.
Terase en conta o traballo competencial, e as evidencias dos estándares de aprendizaxe. Na
sesión de avaliación valorarase de forma individualizada cada caso, non obstante no referente á
promoción ou non promoción do alumnado serán as seguintes:
CURSOS

SITUACIÓN

DECISIÓN

OUTROS

SEMPRE QUE SE CONSIDERE QUE NON LOGROU A PROGRESIÓN ADECUADA NOS OBXECTIVOS DA ETAPA E QUE
NON ALCANZOU UN AXEITADO GRAO DE ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CORRESPONDENTES (APOIADOS NOS
INFORMES OU RÚBRICAS QUE CORRESPONDAN).

Todo aprobado

Promociona

Suspende
algunha área,
2- 4º e 6º

pero xa

Promociona

REPETIU
Suspende unha
das áreas
instrumentais

Promociona

básicas
(LC-LG-MAT)
Suspende unha
área instrumental
e outra non

Promociona

instrumental
Suspende dúas
áreas

Non promociona

instrumentais

(*)

básicas

Elabórase un plan de
recuperación e apoio.

(LC-LG-MAT)
Suspende unha
área instrumental

Non promociona

Elabórase un plan de

e dúas non

(*)

recuperación e apoio.

instrumentais
Suspende catro
ou máis áreas.

Non promociona
(*)

Elabórase un plan de
recuperación e apoio.

OUTORGAMENTO DE MATRÍCULAS
O alumnado que finalice a epata de primaria no CEIP. de Figueiroa poderá ter opción á Mención
Honorífica. O centro poderá outorgar mención Honorífica ao alumnado que obtivese en
determinada área ou materia a cualificación de sobresaliente. Estas mencións atribuiranse de
xeito colexiado polo profesorado de 6º, a proposta do profesorado que impartise a área ou
materia.
A Mención Honorífica consignarase nos documentos como “MH”.
Poderase outorgar a MH a un 10 % do alumnado matriculado en 6º.
Se se producise empate teranse en conta os seguintes criterios de desempate:
•

Rendemento académico ao longo da etapa.

•

Esforzo realizado en relación coas características persoais ou sociais.

