
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (5º curso) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B2.1. Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para 
deseñar documentos de información e comunicación (carteis, guías, 
folletos etc.) 

▪ EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións 
básicas, utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás 
necesidades. 

▪ B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con 
diferentes materiais. 

▪ EPB2.3.2. Experimenta coa superposición de planos para crear volume. 
▪ EPB2.3.4. Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na 
composición. 
▪ EPB2.3.6. Constrúe obxectos tridimensionais. 

▪ B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo 
xeométrico. 

▪ EPB3.1.1 Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo 
xeométrico (regra, escuadro, cartabón, semicírculo etc.)  
▪ EPB3.1.2. Utiliza o trazado de rectas paralelas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Realización e entrega de fotos das tarefas propostas (debuxos, 
manualidades, pinturas...) 
 

Instrumentos: 
Observación directa 
Portafolio 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS APROBADAS (todos os casos en 5º) 

Estes estudantes teñen o curso aprobado. A súa nota obtense coa media da 1ª e 2ª 
avaliación.  

Sempre coa intención de que repercuta na valoración positiva do traballo do 
alumnado, a realización das tarefas proposta no terceiro trimestre serven para 
matizar esa nota.  

PARA OBTER A NOTA FINAL TERASE EN CONTA: 

- Resultados da 1ª e 2ª avaliación.  
- Valoración das tarefas propostas na materia para a recuperación, reforzo e/ou 

repaso. 
- Valoración, se é o caso, das tarefa de ampliación propostas. 

 

PARA OBTER A CUALIFICACIÓN FINAL 

- Nota media 1ª + 2ª avaliación + Traballo de ampliación, nota 3º trimestre  +1 
 

A nota do 3º trimestre obterase da seguinte maneira: 

 80% Realización das tarefas propostas. 

 20% Participación e interese na materia. 

As As tarefas realizadas no 3º trimestre sempre repercutirán positivamente na 

cualificación final)  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede 
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Alumnado de 
materia pendente 

Non procede. 
En 5º curso non hai ningún alumno con materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  
 Debuxos 

 Traballos plásticos 

 Traballos dixitais 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A metodoloxía estará basada nos principios de continuación, inmediatez, 
equilibrio, flexibilidade, fluidez e variedade. 
Con respecto ao principio de continuación realizarase un acompañamento 
durante todo o proceso de confinamento. 
En canto ao principio de inmediatez procurarase como norma contestar as 
dúbidas nun prazo de 24 horas en días lectivos e nun prazo de 48 horas en fins 
de semana ou días non lectivos. 
Haberá coordinación constante co equipo de nivel para evitar a sobrecarga de 
tarefas e respectar o equilibrio entre as distintas materias. Tamén haberá 
flexibilidade na entrega de tarefas e no seu formato para facilitarlle o traballo 
ao alumnado e as familias. 
As tarefas serán variadas. Estarán adaptadas ao nivel do alumnado e as súas 
capacidades. Debido ao propio carácter práctico da materia e a necesidade de 
diversos utensilios e materiais darase facilidade ao alumnado e a súas familias 
para adaptar os traballos segundo as súas posibilidades. 
Semanalmente proporase unha nova tarefa. Contarase tamén co apoio do 
auxiliar de conversa que aportará material dende o seu país de orixe para 
fomentar a competencia comunicativa e reforzar o programa plurilingüe. 
 
Con data actual non se coñece a ningún alumno destes cursos que non teña 
conexión á rede. Sí que existen alumnos con baixa conectividade á rede que 
teñen para subir determinadas tarefas.  
 
 

Materiais e 
recursos 

Todos os materiais e recursos atópanse aloxados na páxina web do centros, 
mediante un enlace a google drive ao que se pode acceder de forma pública,a 
través da seguinte ligazón, e que se fixo chegar ás familias tamén a través de 
abalar: 
https://drive.google.com/drive/folders/1kCRCtdgPlqfKcF2eN9LfZ_wLjiaI4vCE?
usp=sharing 
 
 Debido á inclusión desta materia dentro do programa de plurilingüimo 
consideramos esencial o seu traballo de forma conxunta xa que se reforzan 
mutuamente. 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1kCRCtdgPlqfKcF2eN9LfZ_wLjiaI4vCE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kCRCtdgPlqfKcF2eN9LfZ_wLjiaI4vCE?usp=sharing
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Web do centro 
Aplicación abalar móbil 
Correo electrónico, do centro, de aula ou nivel. 
Chamadas telefónicas 
Teleconferencias individuais e colectivas 
 

Publicidade  

 
Publicación na web do centro 
Publicación no taboleiro do centro 
Comunicación directa do profesorado ao alumnado e familias 
Remisión á inspección educativa 
 


