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1.-MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR O CURSO 

 

Atenderase entre outras á Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación na educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

1. Ler, escribir e ordenar, utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de números 

(naturais, enteiros, fraccións e decimais ata as centésimas). 

 

2. Realización de operacións e cálculos numéricos sinxelos mediante diferentes 

procedementos, incluída o cálculo mental, que fagan referencia implícita ás propiedades das 

operacións, en situacións de resolución de problemas. 

 

3. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade, simetría, perímetro e 

superficie para describir e comprender situacións da vida cotiá. 

 

4. Interpretar unha representación espacial (esbozo dun itinerario, plano de casas e maquetas) 

realizada a partir dun sistema de referencia e de obxectos ou situacións familiares. 

 

5. Nun contexto de resolución de problemas sinxelos, anticipar unha solución razoable e buscar 

os procedementos matemáticos máis axeitados para abordar o proceso de resolución. 

Valorar as diferentes estratexias e perseverar na busca de datos e solucións precisas, tanto 

na formulación coma na resolución dun problema. Expresar de forma ordenada e clara, 

oralmente e por escrito, o proceso seguido na resolución de problemas 

 

6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula observando 

as actitudes adecuadas e autorregulando as estratexias que fan efectiva a comunicación. 

Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, sen 

repeticións innecesarias e usando nexos adecuados. 

 

7. Comprender textos orais diversos interpretando as intencións explícitas así como as 

intencións, valores e opinións non explícitos.  

 

8. Expresarse oralmente con corrección, usando diferentes textos segundo a situación 

comunicativa de que se trate e empregando os recursos lingüísticos e non lingüísticos que 

cumpran. 

 

9. Producir textos orais a partir de textos preexistentes da literatura oral popular (refráns, ditos, 

conxuros, lendas, contos, adiviñas, cantigas, cancións, romances) co ritmo e a entoación 

adecuados. 
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10. Buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de soportes variados 

(webs, libros, carteis) e realizar inferencias determinando intencións e dobres sentidos. 

 

11. Producir textos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, explicar e 

expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás da aula de 

xeito coherente, usando o máis adecuadamente posible estratexias de planificación, de 

textualización e de revisión e empregando soportes variados, incluídos os dixitais. 

 

12. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía con fluidez e precisión, atendendo á dicción, 

entoación, intensidade de voz, ritmo e velocidade, adecuados ás diversas situacións 

funcionais da lectura en voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer 

un texto descoñecido, ler para compartir información que se acaba de localizar) facendo 

participar a audiencia da súa interpretación. 

 

13. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e funcionalmente, e como 

apoio á comprensión e á produción de textos.  

 

 

2.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Grao de motivación dos alumnos/as. 

 Adaptación das actividades ó tempo da clase. 

 Participación dos alumnos/as nas actividades. 

 Rexistros diarios de comportamento, actitude e incidencias. 

 A observación sistemática do alumnado/a. 

 Diarios de clase, anecdotarios, debates, saídas ao entorno… 

 Revisión de tarefas. 

 Participación. 

 Traballos.  

 Probas específicas de tipo variado (orais ou escritas ). 

 Así mesmo, avaliarase tamén a capacidade de alumnos e alumnas de analizar criticamente 

diferenciando información de opinión que xurdan  en situacións de debate e diálogos 

contextualizados.  

 

 

 

3.-PORCENTAXES PARA A AVALIACIÓN 
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Probas orais /escritas: 

 Tipo Test ou outros valorados segundo a proba, con puntuacións de 1 punto 

por exercicio ou sendo valorados os esforzos feitos polo alumnado e así 

ofrecer a avaliación flexible e individualizada. 

 Probas no encerado ou durante a clase. 

 Preguntas orais dos contidos recentemente explicados. 

 Expresión escrita ou oral en actividades grupais ou individuais. 

 Lecturas orais en voz alta  e comprensións dos textos. 
 

70% 

Os cadernos:  

 Que serán valorados segundo os seguintes criterios de: orde, limpeza, 

estruturación dos contidos. 

 

10% 

Exercicios: realizados no caderno ou online ao longo de cada trimestre. 10% 

Conduta e actitude positiva cara o traballo. 10% 
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LINGUA INGLESA 

 

1.-MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Saudar 

 Saber dicir e preguntar polo seu nome. 

 Saber preguntar e dicir a súa idade. 

 Saber dicir e coñecer os números ata o 1000. 

 Saber dicir o que teñen. I have  

 Saber pedir as cousas (de clase por exemplo ). Can I …? 

 Saber preguntar  a hora e responder . 

 Saber dicir o que sabe ou non sabe facer. I can  

 Saber dicir a comida que lle gusta. I like 

 Saber dicir e preguntar onde vive. 

 Saber expresar o que quere facer(I want) 

 Entender e saber dar direccións. Como chegar a un lugar: turn rigth, left… 

 Falar sobre a súa rutina diaria. I get up at eight … 

 Entender e saber dicir como se sente. I,m tired, ill… 

 Entender e saber preguntar e responder sobre canto custan as cousas . 

 Dar información e entender sobre o tempo metereolóxico. 

 Saber preguntar como se deletrea unha palabra e contestar. 

 Entender  e usar expresións repetidas na clase do tipo: come here, do you need help?, can  

I go to the toilet, done! stand up … 

 Sabe nomear 5 actividades que pode facer no seu tempo libre aprendidas nesta unidade a 

nivel oral e escrito. 

 Sabe preguntar e dicir de onde é. 

 Sabe utilizar o superlativo tanto en adxectivos cortos como longos, distinguíndoo do 

comparativo a nivel oral  e escrito. 

 Utiliza correctamente o pasado do verbo to be en interrogativa afirmativa e negativa . 

 Sabe nomear e  escribir 5 palabras relacionadas coa cidade  a nivel oral e escrito. 

 Sabe nomear e  escribir 5 palabras relacionadas con receitas e comida a nivel oral e escrito. 

 Sabe dicir e escribir todas las horas e minutos. 

 Sabe nomear 5 palabras relacionadas con axudar á xente nesta unidade a nivel oral e escrito. 

 Sabe nomear 5 palabras relacionadas cos inventos aprendidas nesta unidade a nivel oral e 

escrito. 

 Utiliza o presente  correctamente a lo menos en afirmativa . 

 Utiliza o presente continuo de forma axeitada. 

 Sabe o pasado dos verbos regulares e o usa a nivel afirmativo. 
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 Participa activamente das actividades de clase mostrando interese e respecto ao profesor e 

aos seus compañeiros, cumprindo as normas da clase . 

 Sabe nomear 5 palabras relacionadas co campamento nesta unidade a nivel oral e escrito. 

 Sabe nomear 5  palabras relacionadas coa natureza aprendidas nesta unidade a nivel oral  e 

escrito. 

 

 

2.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Probas orais, escritas (gramaticais tamén) ao final de cada lección para ver o grado de 

competencia acadado . 

 Probas orais e escritas (gramaticais tamén) sobre o traballado no trimestre . 

 Observación diaria da conduta interese e actitude na clase. 

 Farase media de probas orais, de probas escritas con todos as notas do trimestre. 

 

3.- PORCENTAXES PARA A AVALIACIÓN 

 

 Proba oral 50% 

 Proba escrita 40% 

 Interese, actitude, comportamento 10% 
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EDUCACIÓN MUSICAL 

 

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA: 
 

 Actitude de respecto de cara ó docente e o resto de compañeiros e compañeiras. 

 Interese e actitude participativa nas actividades musicais e de movemento.. 

 Esforzo nas actividades propostas. 

 Coidado e respecto do material musical e o mobiliario da aula. 

 Colaboración cos compañeiros e compañeiras. 

 Participación activa nas actividades vocais, instrumentais e de movemento. 

 

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

EXECUCIÓN: 

 

VOCAL 

INSTRUMENTAL 

MOVEMENTO E DANZA 

AUDICIÓNS 

ACTITUDES: 

 

Esforzo 

Atención 

Respecto 

Colaboración 

Interese 

 

LIBRETA , FICHAS, 

PROBAS ESCRITAS E ORAIS: 

 

Coidado. 

Limpeza. 

Orden 

40% 40% 20% 

 

 

3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 
 

 Observación diaria. 

 Interpretacións vocais. 

 Práctica instrumental, individual e colectiva. 

 Audicións individuais e colectivas. 

 Execución de danzas. 

 Probas escritas e orais. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA: 

 

 Mostrar unha actitude de respecto de cara ó docente e o resto de compañeiros/as. 

 Amosar interese e ganas de participar. 

 Manifestar unha actitude de esforzo nas actividades. 

 Executar axeitadamente as tarefas propostas en función das súas posibilidades. 

 Adoptar hábitos de hixiene tras a práctica de actividades físicas: Traer bolsa de aseo e usala. 

 Colaborar cos compañeiros en representacións grupais o por parellas. 

 Desinhibirse e superar o medo ó ridículo nas actividades propostas. 

 Traer indumentaria axeitada: chandal e zapatillas deportivas. 

 

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Calidade 

da 

EXECUCIÓN 

MOTRIZ 

ACTITUDES 

Atención 

Respecto 

Interese 

Esforzo 

Colaboración 

HIXIENE 

e 

VESTIMENTA 

40% 40% 20% 

 

 

3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

 Rexistros diarios de comportamento, actitude e incidencias. 

 Probas de aptitude física ao final das unidades didácticas (equilibrio, coordinación, axilidade, 

ritmo, velocidade…). 

 


