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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Realizar traballos de investigación que 

partan do establecemento de 

conxecturas, da observación, 

experimentación e da toma de 

conciencia dos sentimentos e 

sensacións como medios básicos para 

obter información, seleccionala, 

organizala, extraer conclusións e 

comunicalas sen esquecer a 

introdución ao manexo das TIC para 

este fin e valorando o esforzo 

realizado. 

▪ Fai conxecturas, predicións e recolle 

información a través da observación e 

experimentación iniciándose no emprego das 

TIC e outras fontes directas e indirectas, 

selecciona a información relevante e a 

organiza, obtén conclusións sinxelas e as 

comunica. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas coidando a súa 

presentación, ten iniciativa na toma de 

decisións e asume responsabilidades. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Coñecer e iniciarse no emprego da 

terminoloxía propia da área. 

▪ Identifica a terminoloxía propia da área. ▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ Recoñecer as características básicas 

do aire e a auga observadas e 

experimentadas a través dos sentidos. 

▪ Describe as características principais do aire e 

da auga. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Recoñecer e valorar a importancia que 

a auga e o aire teñen para a vida e 

reflexionar sobre a importancia que o 

uso responsable ten na súa contorna 

máis próxima. 

▪ Explica, de forma sinxela, a importancia que o 

uso responsable destes elementos ten na súa 

contorna máis próxima. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Coñecer os fenómenos atmosféricos, 

a través das sensacións corporais, e 

describir os que xorden con máis 

frecuencia na súa contorna 

identificándoos nun mapa do tempo da 

prensa en papel ou dixital. 

▪ Nomea os fenómenos atmosféricos máis 

habituais no seu espazo próximo e interpreta a 

simboloxía básica nun mapa do tempo da 

prensa en papel ou dixital. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ Identificar os elementos que aparecen 

no ceo e coñecer a importancia que o 

Sol ten para a vida.  

▪ Nomea os elementos presentes no ceo e 

explica a importancia que o Sol ten para a vida. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ Coñecer a importancia que o 

movemento dos elementos do ceo 

teñen como indicador do paso do 

tempo: o día, a noite e as partes do 

día.  

▪ Relaciona o movemento dos elementos do ceo 

co cambio do día á noite e o paso do tempo ao 

longo do día: mañá, tarde e noite.  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Diferenciar entre os elementos 

naturais e os producidos pola man do 

home existentes na contorna próxima 

poñendo exemplos. 

▪ Diferencia entre elementos da paisaxe natural e 

a construída polo home e identifica algunha das 

accións humanas máis destacadas da contorna 

próxima. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Valorar a importancia que ten para a 

vida dos seres vivos o coidado dos 

elementos da paisaxe máis próxima. 

▪ Identifica algunha medida para a conservación 

da natureza máis próxima. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Recoñecer as relacións simples de 

parentesco familiar e os seus roles 

identificándose, situándose e 

valorando á pertenza a unha familia 

con características propias así como 

contribuíndo ao reparto equitativo das 

tarefas domésticas entre os seus 

membros. 

▪ Identifica as relacións de parentesco, 

discrimina os roles familiares e contribúe ao 

reparto equitativo das tarefas domésticas entre 

os membros da familia. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Coñecer e respectar todos os 

elementos que conforman a escola e 

as súas funcións. 

▪ Identifica aos membros da comunidade escolar, 

describe as tarefas que desenvolven e as 

respectan. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Coñecer as características básicas da 

contorna próxima e diferenciar os 

conceptos de cidade, vila, aldea. 

▪ Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e 

sitúa a súa casa nalgunha delas. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Coñecer os medios de transporte do 

seu ámbito, as características 

fundamentais e os clasifica segundo a 

súa función e uso. 

▪ Clasifica os diferentes medios de transporte da 

contorna segundo os seus usos, funcións e 

características.  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Coñecer algunha das grandes 

manifestacións culturais que se 

celebran na escola valorando a súa 

diversidade e contribuíndo á súa 

conservación. 

▪ Cita e valora algunha das festas propias do 

outono, do inverno, da primavera e do verán 

que se celebran na contorna escolar e 

contribúe á súa conservación. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ Ser consciente do paso do tempo 

empregando, como unidades de 

medida, os días, as semanas, os 

meses, o ano, as estacións e o 

calendario como instrumento para 

medir e representar o paso tempo. 

▪ Sabe o número de días que ten unha semana e 

os meses, nomea os meses do ano e diferencia 

as estacións segundo as súas características. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ Coñecer as características das fontes 

de enerxía e materias primas 

renovables e non renovables e 

relacionalas co desenvolvemento 

▪ Identifica e explica algunhas das principais 

características das diferentes formas de 

enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, 

térmica e química. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

enerxético e sostible.  ▪ Identifica e explica os beneficios e riscos 

relacionados coa utilización das enerxías 

renovables e non renovables: esgotamento, 

choiva ácida, radioactividade, expoñendo 

posibles actuacións para un desenvolvemento 

sostible. 

▪ CMCCT  

▪ CSC  

▪ CCL 

▪ Planificar e realizar sinxelas 

investigacións para estudar o 

comportamento dos corpos diante das 

forzas, a luz, a electricidade, o 

magnetismo, a calor ou o son. 

▪ Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí 

cambios no movemento, na forma ou no estado 

dos corpos por efecto das forzas ou das 

achegas de enerxía, comunicando o proceso 

seguido e o resultado obtido. 

▪ CAA  

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ Observa de xeito sistemático, aprecia e explica 

os efectos da calor no aumento de temperatura 

e dilatación dalgúns materiais. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ Realizar experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións sobre 

diferentes fenómenos físicos e 

químicos da materia. 

▪ Identifica, experimenta e exemplifica 

argumentando algúns cambios de estado e a 

súa reversibilidade. 

▪ CMCCT  

▪ Separa os compoñentes dunha mestura 

mediante destilación, filtración, evaporación ou 

disolución.  

▪  CMCCT 

▪ Presenta conclusións de procesos de 

investigación, experiencias sinxelas ou 

proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e 

químicos da materia, en diferentes soportes.  

▪ CMCCT 

▪ CAA  

▪ CSIEE 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ Identifica e expón as principias características 

das reaccións químicas: combustión, oxidación 

e fermentación. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Respecta as normas de uso, de seguridade e 

de mantemento dos instrumentos de 

observación e dos materiais de traballo. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Coñece e explica algúns dos avances da 

ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, 

na cultura e no lecer, na arte, na música, no 

cine e no deporte e nas tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

▪ CMCCT  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A observación e revisión das tarefas expostas 
semanalmente na páxina web do colexio, realizadas e enviadas por correo 
electrónico a través de capturas de imaxe dos libros, cadernos, fichas, 
traballos manuais…dos alumnos/as.  

Instrumentos:  O rexistro das tarefas realizadas polos alumnos/as estará 
plasmado en listas de control de envío e valoración do traballo realizado 
por cada alumno/a. 

Cualificación final 

 A avaliación nestes cursos toma como prioridade a observación directa da evolución 
dos nenos/as nas distintas áreas e, xa que, a avaliación é continua, as cualificacións 
estarán baseadas no traballo individual e grupal realizado nos dous primeiros 
trimestres. Polo tanto as tarefas realizadas durante este terceiro trimestre serán, en 
todo caso, para poder subir as cualificacións das avaliacións anteriores. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non existe alumnado con materias pendentes. 
 
 
 

Criterios de cualificación: Non existe alumnado con materias pendentes. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non existe alumnado con 
materias pendentes. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Serán  actividades e tarefas  baseadas nos coñecementos adquiridos na 1º e 
2º avaliación e de ampliación dos mesmos ,utilizando fichas de reforzo e 
repaso e os libros de texto da terceira avaliación para o seu aproveitamento, 
xa que son unha sinxela continuación con a penas novos contidos que xa 
foron traballados na aula durante os dous primeiros trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Partindo do nivel de desenvolvemento do alumno/a e das aprendizaxes 
previas posibilitar que realicen aprendizaxes significativas por si sos, 
axudándose das indicacións que se lles envían semanalmente por vía 
telemática que procuramos que sexan en todo momento moi motivadoras , 
manipulativas e ao mesmo tempo máis lúdicas. 
En todo momento tivemos en conta a atención á diversidade do alumnado 
tendo en conta os seus distintos ritmos de aprendizaxe e as súas motivacións. 
Todo o alumnado estivo con total conectividade dende o comezo do trimestre 
a través da aplicación Abalar, a páxina web do colexio e o correo electrónico 
do mestre. Sendo innecesaria a utilización doutros medios (como o 
teléfono)para poder contactar.  

Materiais e recursos 
Utilizarán os libros de texto, libros dixitais, fichas de reforzo e repaso,enlaces 
de vídeos e actividades interactivas, páxina web do colexio, correo 
electrónico, ordenador ou teléfono móbil 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información chegará aos alumnos/as a través da aplicación ABALAR, 
a páxina web do colexio e o correo electrónico. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e a través da 
aplicación ABALAR. 

 
 

 

 

 


