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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Explicar a influencia do comportamento humano no medio natural, identificando o uso sostible dos 
recursos naturais propoñendo unha serie de medidas necesarias para o desenvolvemento sostible da 
humanidade, especificando os seus efectos positivos. 

Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando unha serie de medidas e actuacións que 
conducen á mellora das condicións ambientais do nosos planeta. 

Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que o compoñen e as características dos 
principais paisaxes de España e de Europa. 

Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características dos principais paisaxes de España e de 
Europa valorando a súa diversidade. 

Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus climas e a súa rede hidrográfica, 
localizándoos nun mapa. Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas e o seu clima. 

Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan nel e adquirindo unha idea básica 
de clima e dos factores que o determinan. Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan 

Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o clima e o cambio climático. Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións responsables para frealo. 
Respecta a variedade dos diferentes grupos humanos e valora a importancia dunha convivencia pacífica e 
tolerante entre todos eles sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente 
compartidos. 

Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos humanos sobre a base dos 
valores democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos. 

dentificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores económicos, describir as características 
destes recoñecendo as principais actividades económicas de España e Europa. 

Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en España e Europa e as súas 
localizacións nos territorios correspondentes. 

. Tomar conciencia do valor do diñeiro e dos seus usos mediante un consumo responsable e o sentido do 
aforro. Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu presuposto a cada un deles. 

Describir o funcionamento da publicidade e as súas técnicas distinguindo publicidade e Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis habituais, 
analizando exemplos concretos. 

Explica as características esenciais dunha empresa, especificando as diferentes actividades e formas de 
organización que poden desenvolver distinguindo entre os diferentes tipos de empresas. 

Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamaño e o sector económico ao que pertencen ás actividades 
que desenvolven. 

Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os procesos e acontecementos históricos, 
políticos, sociais e culturais, máis relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva global 
da súa evolución. 

Explica os principais acontecementos que se produciron durante o s. XIX e XX e que determinan a nosa historia 
contemporánea. 

Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, valorando a importancia que 
teñen os restos para o coñecemento e estudo da historia e como patrimonio cultural que hai que coidar e 
legar. 

Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e asume as responsabilidades que 
supón a súa conservación e mellora. 

Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os procesos e acontecementos históricos, 
políticos, sociais e culturais, máis relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva global 
da súa evolución. 

Describe as características da sociedade española actual, e valora o seu carácter democrático e plural, así como a 
pertenza á Unión Europea. 

Identificar a estrutura e os fins da Unión Europea, explicando algunhas vantaxes derivadas do feito de 
formar parte da Unión Europea. 

Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na Unión Europea, recoñecendo os seus símbolos 
e explicando en que consiste o mercado único e a zona euro. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Técnicas de observación 

Revisión de tarefas propostas. 

Probas específicas 

Desempeño 

Instrumentos: 
Rúbricas 

Diario de clase 

Probas obxetivas on-line (adaptadas as circunstancias pertinentes e 

realizando adaptación individualizadas de ser necesario) 

Autoevaluación 

Cualificación final 

Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

O traballo desenvolvido de xeito non presencial poderá engadir como 

máximo 1 punto na nota final. 

Para alumnado con a avaliación 1ª e/ou 2ª suspensas: Nota media das dúas 

primeiras avaliacións (con recuperación) máis o traballo desenvolvido no 

periodo non presencial que como máximo engadirá 1 punto . 

Nota da do traballo non presencial (70% entrega de tarefas propostas 
desenvolvidas polo alumnado,10% probas de avaliación on-line sobre os 
contidos  e competencias clave, 20% participación e interese pola materia 
e o proceso de ensinanza- aprendizaxe)  
O traballo desenvolvido no periodo non presencial non poderá influír 
negativamente na calificación final do alumnado. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

NON PROCEDE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

- Actividades interactivas: libros dixitais, plataformas educativas.. 

- Actividades propostas no libro de texto. 

- Análise de vídeos ou imaxes. 

- Probas orais e escritas (adaptadas as circunstancias pertinentes) 

- Resolución de problemas 

- Práticas 

- Formularios autocorrexibles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía de traballo telemático respetará o principio de: 

Continuidade, inmediatez , equilibrio, fluidez e variada. 

Os alumnos visualizarán videos explicativos, realizarán actividades 

interactivas, realizarán actividades de libro dixital,.. e enviarán as 

tarefas propostas ao profesorado pola canle establecida . 

A comunicación co docente será continua, fluida e inmediata tendo en 
conta as circunstancias nas que nos atopamos e adaptarase ás 
características particulares de cada alumno. 

Materiais e recursos 

Material escolar do alumnado 

Libros de texto online 

Vídeos e titoriais da rede 

Vídeos e titoriais preparados polo profesorado 

Cuestionarios, probas, textos,…. Elaborados polo profesorado. 

Libros de literatura, prensa, revistas,…. 

Materiais diversos que o alumnado pode atopar doadamente nos seus 

domicilios. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

Publicidade  
Publicación na web e no taboleiro do centro 
Comunicación directa do profesorado ao alumnado e familias 
Remisión á inspección educativa 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando as normas da 
comunicación: quenda de palabra, organizar o discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos e das 
demais. 

Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. 

Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situacións con 
vocabulario preciso e estrutura coherente. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume. 

Analizar e valorar con sentido crítico as mensaxes orais Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e social. 
Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do seu contexto de uso Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para as diferentes funcións da linguaxe. 
Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas principais e secundarias e identificar 
ideas ou valores non explícitos. Identifica as ideas principais dun texto. 

Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas principais e secundarias e identificar 
ideas ou valores non explícitos. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. 

Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais imitando modelos. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas oralmente en resposta a preguntas 
directas. 

Valorar os medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe e de acceso a informacións e 
experiencias de doutras persoas. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, televisión e da internet. 

Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación 
adecuada. 

Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía correcta. 

Entende a mensaxe de xeito global e identifica as ideas principais e as secundarias dos textos de diferente 
tipoloxía, do ámbito escolar e social, a partir da lectura dun texto en voz alta. 

Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía correcta. 

Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

Ler en silencio diferentes textos valorando o progreso na velocidade e a comprensión. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. 
Ler en silencio diferentes textos valorando o progreso na velocidade e a comprensión Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. 
Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais e secundarias nos distintos 
tipos de textos. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos dos diferentes tipos de texto. 

Utilizar estratexias para a comprensión de textos de diversa índole. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa información que aparece no texto 
relacionada con estes. 

Concentrarse en entender e interpretar o significado dos textos lidos. 
Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención comunicativa. Diferencia entre información, 
opinión e publicidade. 

Concentrarse en entender e interpretar o significado dos textos lidos. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos publicitarios. 
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Desenvolver o Plan lector que dea resposta a unha planificación sistemática de mellora da eficacia lectora 
e fomente o gusto pola lectura. 

Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou autora, 
editorial, xénero ou ilustracións. 

Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, respectando a súa estrutura e 
aplicando as regras ortográficas 

Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, 
correos electrónicos, noticias, textos literarios, folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, 
anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes …. 

Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión e reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da información, redactando os seus textos con claridade, precisión e corrección, 
revisándoos para melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e alleas. 

Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas principais, 
evitando parafrasear o texto e utilizando unha expresión persoal. 

Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión e reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da información, redactando os seus textos con claridade, precisión e corrección, 
revisándoos para melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e alleas. 

Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e ortográficas propias do nivel. 

Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión e reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da información, redactando os seus textos con claridade, precisión e corrección, 
revisándoos para melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e alleas 

Reproduce textos ditados con corrección. 

Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática (categorías gramaticais), o 
vocabulario (formación e significado das palabras e campos semánticos), así coma as regras de ortografía 
para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, 
expresar características do nome, expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións. 

Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática (categorías gramaticais), o 
vocabulario (formación e significado das palabras e campos semánticos), así coma as regras de ortografía 
para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e compostos nas formas persoais e non persoais do modo 
indicativo e subxuntivo de todos os verbos. 

Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. 
Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e 
neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 

Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. Recoñece e usa os conectores básicos entre oracións: causa, consecuencia, finalidade... 

Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. 
Identifica as oracións como unidades de significado completo. Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e 
predicado. 

Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento da lingua. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento da lingua. 

Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e información e considerala como un 
medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal de máxima importancia. 

Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Técnicas de observación 

Revisión de tarefas propostas. 

Probas específicas 

Desempeño 

Instrumentos: 
Rúbricas 

Diario de clase 

Probas obxetivason-line (adaptadas as circunstancias pertinentes e 

realizando adaptación individualizadas de ser necesario) 

Autoevaluación 

Cualificación final 

Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

O traballo desenvolvido de xeito non presencial poderá engadir como 

máximo 1 punto na nota final. 

Para alumnado con a avaliación 1ª e/ou 2ª suspensas: Nota media das dúas 

primeiras avaliacións (con recuperación) máis o traballo desenvolvido no 

periodo non presencial que como máximo engadirá 1 punto . 

Nota da do traballo non presencial (70% entrega de tarefas propostas 
desenvolvidas polo alumnado,10% probas de avaliación on-line sobre os 
contidos  e competencias clave, 20% participación e interese pola materia 
e o proceso de ensinanza- aprendizaxe)  
O traballo desenvolvido no periodo non presencial non poderá influír 
negativamente na calificación final do alumnado. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

NON PROCEDE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 

 

  

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

- Actividades interactivas: libros dixitais, plataformas educativas.. 

- Actividades propostas no libro de texto. 

- Análise de vídeos ou imaxes. 

- Probas orais e escritas (adaptadas as circunstancias pertinentes) 

- Resolución de problemas 

- Práticas 

- Formularios autocorrexibles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía de traballo telemático respetará o principio de: 

Continuidade, inmediatez , equilibrio, fluidez e variada. 

Os alumnos visualizarán videos explicativos, realizarán actividades 

interactivas, realizarán actividades de libro dixital,.. e enviarán as 

tarefas propostas ao profesorado pola canle establecida . 

A comunicación co docente será continua, fluida e inmediata tendo en 
conta as circunstancias nas que nos atopamos e adaptarase ás 
características particulares de cada alumno. 

Materiais e recursos 

Material escolar do alumnado 

Libros de texto online 

Vídeos e titoriais da rede 

Vídeos e titoriais preparados polo profesorado 

Cuestionarios, probas, textos,…. Elaborados polo profesorado. 

Libros de literatura, prensa, revistas,…. 

Materiais diversos que o alumnado pode atopar doadamente nos seus 

domicilios. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

Publicidade  
Publicación na web e no taboleiro do centro 
Comunicación directa do profesorado ao alumnado e familias 
Remisión á inspección educativa 
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2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua. 

Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, 
estranxeirismos, frases feitas, sigas e abreviaturas. 

. Coñecer as características relevantes da lingua galega e identificar e valorar esta lingua dentro da 
realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. Identifica as características relevantes (históricas, socioculturais...) da lingua galega. 

Coñecer e aplicar as normas ortográficas xerais e as de acentuación en particular, apreciando o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas. 

Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica, así como as demais normas 
ortográficas, e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas. 

. Producir textos de diferente tipoloxia que permitan narrar, describir, resumir, explicar e expoñer opinións, 
emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos 
medios de comunicación. 

Elabora direrentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás 
características de cada xénero. 

Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, 
adaptadas á idade e en diferentes soportes. 

Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, 
adaptadas á idade e en diferentes soportes. 

Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e realizar inferencias determinando intencións e dobres sentidos. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos. 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e funcionalmente, como apoio á comprensión 
e á producir de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, 
adverbio, verbo, preposición, conxunción e interxección. 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e funcionalmente, como apoio á comprensión 
e á producir de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus complenetos: o suxeito; utiliza correctamente a 
concordancia de xénero e número e recoñece os complementos do nome. 

Analizar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro. 

Analizar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias, así como temas e tópicos 
recorrentes. 

Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras. 

Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. Respecta as regras de puntuación do texto. 
Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando cando é preciso) 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. 

Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 

Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista. 
Coñecer e aplicar as normas ortográficas xerais e as de acentuación en particular, apreciando o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas. 

Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica, así como as demais normas 
ortográficas, e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 
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Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e funcionalmente, como apoio á comprensión 
e á producir de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos verbos. 

Recoñecer e empregar axeitadamente os conectores, así como outros elementos de cohesión. Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: causa, consecuencia, finalidade, contradición, condición... 

Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as palabras que 
conforman a lingua. 

Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas. 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e funcionalmente, como apoio á comprensión 
e á producir de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: declarativo, interrogativo, exclamativo e imperativo. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Técnicas de observación 

Revisión de tarefas propostas. 

Probas específicas 

Desempeño 

Instrumentos: 
Rúbricas 

Diario de clase 

Probas obxetivason-line (adaptadas as circunstancias pertinentes e 

realizando adaptación individualizadas de ser necesario) 

Autoevaluación 

Cualificación final 

Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

O traballo desenvolvido de xeito non presencial poderá engadir como 

máximo 1 punto na nota final. 

Para alumnado con a avaliación 1ª e/ou 2ª suspensas: Nota media das dúas 

primeiras avaliacións (con recuperación) máis o traballo desenvolvido no 

periodo non presencial que como máximo engadirá 1 punto . 

Nota da do traballo non presencial (70% entrega de tarefas propostas 
desenvolvidas polo alumnado,10% probas de avaliación on-line sobre os 
contidos  e competencias clave, 20% participación e interese pola materia 
e o proceso de ensinanza- aprendizaxe)  
O traballo desenvolvido no periodo non presencial non poderá influír 
negativamente na calificación final do alumnado. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

NON PROCEDE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

Criterios de cualificación:  

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

- Actividades interactivas: libros dixitais, plataformas educativas.. 

- Actividades propostas no libro de texto. 

- Análise de vídeos ou imaxes. 

- Probas orais e escritas (adaptadas as circunstancias pertinentes) 

- Resolución de problemas 

- Práticas 

- Formularios autocorrexibles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía de traballo telemático respetará o principio de: 

Continuidade, inmediatez , equilibrio, fluidez e variada. 

Os alumnos visualizarán videos explicativos, realizarán actividades 

interactivas, realizarán actividades de libro dixital,.. e enviarán as 

tarefas propostas ao profesorado pola canle establecida . 

A comunicación co docente será continua, fluida e inmediata tendo en 
conta as circunstancias nas que nos atopamos e adaptarase ás 
características particulares de cada alumno. 

Materiais e recursos 

Material escolar do alumnado 
Libros de texto online 
Vídeos e titoriais da rede 
Vídeos e titoriais preparados polo profesorado 
Cuestionarios, probas, textos,…. Elaborados polo profesorado. 
Libros de literatura, prensa, revistas,…. 

Materiais diversos que o alumnado pode atopar doadamente nos seus 
domicilios. 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Crit. Aval. B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facendo predicións sobre sucesos naturais, 

integrando datos de observación directa e indirecta a partir da consulta 

de fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en 

diferentes soportes. 

 

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

analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de 

traballo e comunica, de forma oral e escrita, as conclusións. 

Crit. Aval. B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facendo predicións sobre sucesos naturais, 

integrando datos de observación directa e indirecta a partir da consulta 

de fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en 

diferentes soportes. 

 

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada 

contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais 

e/ou escritos 

Crit. Aval. B1.3. Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado 

pola seguridade propia e a dos seus compañeiros/as, coidando as 

ferramentas e facendo uso adecuado dos materiais. 

 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, 

individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución 

pacífica de conflitos 

Crit. Aval. B1.3. Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado 

pola seguridade propia e a dos seus compañeiros/as, coidando as 

ferramentas e facendo uso adecuado dos materiais. 

CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos 

instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información e 

comunicación. 
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Crit. Aval. B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións e presentar informes coas conclusións en diferentes 

soportes. 

 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material 

necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados. 

Crit. Aval. B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións e presentar informes coas conclusións en diferentes 

soportes. 

 

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando 

soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, 

libros, internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na 

realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións. 

Crit. Aval. B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados 

na realización das funcións vitais do corpo humano e establecer 

algunhas relacións fundamentais entre elas e determinados hábitos de 

saúde. 

 

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización 

das funcións vitais do ser humano. 

Crit. Aval. B2.2. Coñecer o funcionamento de células, tecidos, órganos, 

aparellos, sistemas: a súa localización, forma, estrutura, funcións, 

coidados etc. 

 

CNB2.2.1. Identifica e describe as principais características dos aparellos 

respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as 

principais funcións. 

Crit. Aval. B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado 

funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables e 

coñecendo as repercusións para a saúde 

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o 

coidado e mantemento do funcionamento global do corpo. 



 

 

 

 

 
 

  

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 9 CENTRO: CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY 
CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: CIENCIAS NATURAIS 
 

  

 

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

tipos, órganos, aparellos e sistemas: identificando as principais 

características e funcións. 

 

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

órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais características e 

funcións de cada un deles. 

Crit. Aval. B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres 

vivos, atendendo ás súas características e tipos. 

 

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

  Reino animal. 

  Reino das plantas. 

  Reino dos fungos. 

 Outros reinos. 

Crit. Aval. B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres 

vivos, atendendo ás súas características e tipos 
CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación científica de animais e plantas. 

Crit. Aval. B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres 

vivos, atendendo ás súas características e tipos. 

 

CNB3.2.3. Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra. 

Crit. Aval. B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu 

contorno mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, 

empregando diversas fontes de información e presentando os 

resultados en diferentes soportes, mostrando interese pola 

rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

 

CNB3.3.1. Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas 

alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas. 

Crit. Aval. B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu CNB3.3.2. Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca, bosque, 
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contorno mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, 

empregando diversas fontes de información e presentando os 

resultados en diferentes soportes, mostrando interese pola 

rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

litoral e cidade e os seres vivos que neles habitan. 

Crit. Aval. B4.1. Coñecer leis básicas que rexen fenómenos como a 

reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica, os cambios de 

estado e as reaccións químicas: a combustión, a oxidación e a 

fermentación. 

 

CNB4.1.2. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para 

achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen reaccións químicas: 

combustión, oxidación e fermentación. 

 
CNB4 4.1 Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios 

de estado e a súa reversibilidade. 

Crit. Aval. B4.4. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia. 

 

CNB4.4.2. Separa os compoñentes dunha mestura mediante destilación, 

filtración, evaporación ou disolución.  

Crit. Aval. B4.4. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia. 

 

CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias 

sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da 

materia, en diferentes soportes. 

Crit. Aval. B4.4. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia 

CNB4.4.4. Identifica e expón as principias características das reaccións 

químicas: combustión, oxidación e fermentación. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Técnicas de observación 

Revisión de tarefas propostas. 

Probas específicas 

Desempeño 

Instrumentos: 

Rúbricas 

Diario de clase 

Probasobxetivas on-line (adaptadas as circunstancias pertinentes e 

realizando adaptación individualizadas de ser necesario) 

Portfolio 

Autoevaluación 

Cualificación final 

Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

Otraballo desenvolvido de xeito non presencial poderá engadir como 

máximo 1 punto na nota final. 

Para alumnado con a avaliación 1ª e/ou 2ª suspensas: Nota media das dúas 

primeiras avaliacións (con recuperación) máis o traballo desenvolvido no 

período non presencial que como máximo engadirá 1 punto . 

Nota do traballo non presencial (70% entrega de tarefas propostas 
desenvolvidas polo alumnado,10% probas de avaliación on-line sobre os 
contidos  e competencias clave, 20% participación e interese pola materia 
e o proceso de ensinanza- aprendizaxe)  

O traballo desenvolvido no período non presencial non poderá influír 

negativamente na calificación final do alumnado. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

NON PROCEDE 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Como estamos no contexto de valorar o imprescindible, tomaremos como 

referencia os que foron seleccionados na materia nesta adaptación da 

programación de 5º E.P. 



 

 

  

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 9 CENTRO: CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY 
CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIA:CIENCIAS NATURAIS 
 

  

 

 

Realizarase un seguimento das tarefas, coa adaptación necesaria en cada 

caso, para comprobar que o seu nivel de competencia está progresando e 

supera o nivel requirido para o curso pendente. 

Criterios de cualificación: 

 Tarefas, retos, actividades, calquera proposta realizada (poderá sumar un 

punto, segundo o caso individualizado). 

Se realizaas tarefas propostas, 70% e se participa en tarefas online, 30%). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Rúbricas e lista de cotexo. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Actividades  

- Actividades interactivas: libros dixitais, plataformas educativas.. 

- Tarefas de obtención de información 

- Actividades propostas no libro de texto. 

- Análise de vídeos ou imaxes. 

- Mapas mentais 

- Actividades de investigación 

- Probas orais e escritas (adaptadas as circunstancias pertinentes) 

- Actividades de experimentación 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Metodología de traballo telemático respetará o principio de: 

Continuidade, inmediatez , equilibrio, fluidez e variada. 

Os alumnos visualizarán videos explicativos, realizarán lecturas 

comprensivas no  seu libro de texto, elaborarán mapas mentais, 

resumes, realizarán experimentos, investigarán sobre científicas, 

realizarán actividades interactivas, realizarán actividades de libro 

dixital,.. e enviarán as tarefas propostas ao profesorado polo canle 

establecido . 

La comunicación con el docente será continua, fluida e inmediata 

teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos y se 

adaptará a las características particulares de cada alumno. 

Materiais e recursos 

Material escolar do alumnado 

Libros de texto. 

Libros dixitais. 
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Plataformas educativas (actividades interactivas,..) 

Vídeos e titoriais da rede 
Vídeos e titoriais preparados polo profesorado 

Materiais diversos que o alumnado pode atopar doadamente nos seus 

domicilios. 

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 obrigatoria na páxina web do centro. 
Comunicación directa do profesorado ao alumnado e familias 
Remisión á inspección educativa 



 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Describir e analizar situacións de cambio para encontrar patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos e funcionais, valorando a súa utilidade para 
facer predicións. 

MTB1.1.1. Realiza predicións sobre os resultados esperados, utilizando os patróns e leis encontrados, 
analizando a súa idoneidade e os erros que se producen. 

B1.3. Planificar e controlar as fases do método de traballo científico en situacións apropiadas ao 
seu nivel. 

MTB1.3.1. Elabora conxecturas e busca argumentos que as validen ou as refuten, en situacións a 
resolver, en contextos numéricos, xeométricos ou funcionais. 

B1.4. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo matemático. MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, 
uso de exemplos contrarios) para crear e investigar conxecturas e construír e defender argumentos. 

B1.5. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións descoñecidas. MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as ideas 
claves, aprendendo para situacións futuras similares. 

B1.6. Seleccionar e utilizar as ferramentas tecnolóxicas e estratexias para o cálculo para 
coñecer os principios matemáticos e resolver problemas. 

MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais propios 
(texto, presentación, imaxe, vídeo, son...), buscando, analizando e seleccionando a información 
relevante, utilizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus compañeiros. 

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

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións. 
MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de 
cada unha das súas cifras. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as 
milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das 
súas cifras. 
MTB2.2.2. Utiliza os números negativos en contextos reais. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído o 
cálculo mental, facendo referencia implícita ás propiedades das operación, en situación de 
resolución de problemas. 

MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións equivalentes. 
MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima. 
MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal. 

B2.4. Utilizar as propiedades das operacións, as estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se usan segundo a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos 
escritos, cálculo mental, tenteo, estimación e calculadora). 

MTB2.4.1. Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10. 

B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as porcentaxes sinxelas para 
interpretar e intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 
MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, 



 

 

 

 

 
 

  

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 9 CENTRO: CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY 
CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

  

 

identificándoos e utilizándoos como operadores na interpretación e resolución de problemas. 

MTB2.5.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias. 

B2.6. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando as 
propiedades destas, as estratexias persoais e os diferentes procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación, calculadora), usando o máis adecuado 

MTB2.6.1. Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10. 
MTB2.6.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto dunha 
fracción por un número. 
MTB2.6.3. Realiza operacións con números decimais. 
MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese. 

B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para interpretar e 
intercambiar información e resolver problemas en contextos da vida cotiá. 

MTB2.7.1. Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar partes. 
MTB2.7.2. Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e porcentaxes. 
MTB2.7.3. Calcula aumentos e diminucións porcentuais. 
MTB2.7.4. Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei do dobre, triplo, metade, 
para resolver problemas da vida diaria. 
MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de tres en situacións de 
proporcionalidade directa, explicando oralmente e por escrito o significado dos datos, a situación 
formulada, o proceso seguido e as solucións obtidas. 

B2.8. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e 
división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con 
distintos tipos de números (naturais, enteiros, decimais e fraccións). 
MTB2.8.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo- multiplicativa, números menores de un 
millón, atendendo o valor de posición das súas cifras 
MTB2.8.8. Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100. 
MTB2.8.9. Calcula o mcm e o mcd. 

MTB2.8.10. Descompón números decimais atendendo ao valor de posición das súas cifras. 

MTB2.8.11. Calcula tantos por cen en situacións reais. 

B2.9. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB2.9.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas 
consecuencias e a conveniencia do seu uso. 

MTB2.9.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 
contexto e buscando outras formas de resolvelo. 
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B3.1. Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada caso, estimando a medida 
de magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e tempo facendo previsións razoables. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de obxectos e espazos 
coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida, 
explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada. 

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, 
elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida. 

B3.2. Operar con diferentes medidas 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume en forma simple 
dando o resultado na unidade determinada de antemán. 

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma 
complexa e viceversa. 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 

B3.4. Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da 
mesma magnitude, expresando os resultados en unidades de medida máis axeitadas, 
explicando oralmente e por escrito o proceso seguido e aplicándoo á resolución de problemas. 

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as equivalencias entre as medidas de capacidade e volume. 

MTB3.4.2. Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos e as estratexias utilizadas en todos 
os procedementos realizados. 

MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas 
unidades noutras da mesma magnitude, expresando os resultados nas unidades de medida máis 
axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso seguido. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva



 

 

 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 9 CENTRO: CEIP PLURILINGÜE BEN CHO SHEY 
CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Técnicas de observación 

Revisión de tarefas propostas. 

Probas específicas 

Desempeño 

Instrumentos: 
Rúbricas 

Diario de clase 

Probas obxetivas on-line (adaptadas as circunstancias pertinentes e 

realizando adaptación individualizadas de ser necesario) 

Autoevaluación 

Cualificación final 

Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

 Otraballo desenvolvido de xeito non presencial poderá engadir como    

máximo 1 punto na nota final. 

Para alumnado con a avaliación 1ª e/ou 2ª suspensas: Nota media das dúas 

primeiras avaliacións (con recuperación) máis o traballo desenvolvido no 

periodo non presencial que como máximo engadirá 1 punto . 

Nota do traballo non presencial (70% entrega de tarefas propostas 
desenvolvidas polo alumnado,10% probas de avaliación on-line sobre os 
contidos  e competencias clave, 20% participación e interese pola materia 
e o proceso de ensinanza- aprendizaxe)  

O traballo desenvolvido no período non presencial non poderá influír 

negativamente na calificación final do alumnado. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

NON PROCE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Como estamos no contexto de valorar o imprescindible, tomaremos como 

referencia os que foron seleccionados na materia nesta adaptación da 

programación de 5º E.P. 

Realizarase un seguimento das tarefas, coa adaptación necesaria en cada 

caso, para comprobar que o seu nivel de competencia está progresando e 
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supera o nivel requirido para o curso pendente. 

Criterios de cualificación: 
Tarefas, retos, actividades, calquera proposta realizada (poderá sumar un 

punto, segundo o caso individualizado). 

Se realiza as tarefas propostas, 70% e se participa en tarefas online, 30%). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Rúbricas e lista de cotexo. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

- Actividades interactivas: libros dixitais, plataformas educativas.. 

- Actividades propostas no libro de texto. 

- Análise de vídeos ou imaxes. 

- Probas orais e escritas (adaptadas as circunstancias pertinentes) 

- Resolución de problemas 

- Práticas 

- Formularios autocorrexibles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodología de traballo telemático respetará o principio de: 

Continuidade, inmediatez , equilibrio, fluidez e variada. 

Os alumnos visualizarán videos explicativos, realizarán actividades 

interactivas, realizarán actividades de libro dixital,.. e enviarán as 

tarefas propostas ao profesorado polo canle establecido . 

La comunicación con el docente será continua, fluida e inmediata 
teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos y se 
adaptará a las características particulares de cada alumno. 

Materiais e recursos 

Material escolar do alumnado 
Libros de texto online 
Vídeos e titoriais da rede 
Vídeos e titoriais preparados polo profesorado 
Cuestionarios, probas, textos,…. Elaborados polo profesorado. 
Materiais diversos que o alumnado pode atopar doadamente nos seus 
domicilios. 
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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 e no taboleiro do centro 
Comunicación directa do profesorado ao alumnado e familias 
Remisión á inspección educativa 



 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Proporse desafíos e levalos a cabo mediante unha toma de decisións persoal, meditada e responsable, 
desenvolvendo un bo sentido do compromiso respecto a un mesmo e os demais. Identifica vantaxes e inconvenientes dunha posible solución antes de tomar unha decisión ética. 

Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática transformando o conflito en 
oportunidade, coñecendo e empregando as fases da mediación e empregando da linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos persoais. 

Analiza as emocións, sentimentos, posibles pensamentos e puntos de vista de protagonistas de mensaxes 
audiovisuais que entran en conflito. 

Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha actitude aberta cara aos demais e 
compartindo puntos de vista e sentimentos 

Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e sentimentos durante a 
interacción social na aula. 

Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática transformando o conflito en 
oportunidade, coñecendo e empregando as fases da mediación e empregando da linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos persoais. 

Resolve os conflitos de modo construtivo. 

. Expresar a relevancia de preservar os dereitos de libre expresión e opinión, liberdade de pensamento, de 
conciencia e de relixión realizando traballos de análise e síntese. 

Comprende, interpreta e acepta opinións diferentes ás propias durante as achegas de ideas, debates e traballos en 
equipo. 

Comprender o sentido da responsabilidade social e a xustiza social empregando a capacidade de 
reflexión, síntese e estruturación. Realiza unha avaliación crítica das desigualdades que detecta a través dos medios de comunicación. 

Crear un sistema propio de valores, asumindo os dereitos e deberes do alumno ou alumna, realizando 
xuízos morais de situacións escolares e resolvendo dilemas morais con supostos prácticos que reflictan 
situacións escolares. 

Xustifica as súas actuacións en base a valores persoais como a dignidade, a liberdade, a autoestima, a seguridade 
nun mesmo e a capacidade de enfrontarse aos problemas. 

Dialogar creando pensamentos compartidos con outras persoas para encontrar o mellor argumento. Relaciona diferentes ideas e opinións para encontrar os seus aspectos comúns. 
Comprender a importancia da contribución dos cidadáns a través dos impostos aos servizos públicos 
como a educación, a sanidade, o transporte, a defensa, a seguridade e os bens comúns realizando 
razoamentos críticos. 

Coñece e explica verbalmente que os impostos serven para poder proporcionar recursos sociais que melloran a 
calidade de vida dos cidadáns. 

Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e amosando condutas solidarias. Amosa unha boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 
Respectar os valores socialmente recoñecidos, coñecendo e apreciando os valores da Constitución 
española e os Dereitos e Deberes da Constitución española. . Reflexiona sobre os Dereitos e Deberes da Constitución española realizando proxectos de traballo colaborativo 

Contribuír á conservación do medio ambiente mantendo unha actitude crítica ante as faltas de respecto. Investiga criticamente a intervención humana no medio ambiente e comunica os resultados. 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   
Técnicas de observación 
Revisión de tarefas propostas. 

Probas específicas 

Desempeño 

Instrumentos: 
Rúbricas 

Diario de clase 

Probas obxetivason-line (adaptadas as circunstancias pertinentes e 

realizando adaptación individualizadas de ser necesario) 

Autoevaluación 

Cualificación final 

Nota media das dúas primeiras avaliacións. 

O traballo desenvolvido de xeito non presencial poderá engadir como 

máximo 1 punto na nota final. 

Para alumnado con a avaliación 1ª e/ou 2ª suspensas: Nota media das dúas 

primeiras avaliacións (con recuperación) máis o traballo desenvolvido no 

periodo non presencial que como máximo engadirá 1 punto . 

Nota da do traballo non presencial (70% entrega de tarefas propostas 
desenvolvidas polo alumnado,10% probas de avaliación on-line sobre os 
contidos  e competencias clave, 20% participación e interese pola materia 
e o proceso de ensinanza- aprendizaxe)  
O traballo desenvolvido no periodo non presencial non poderá influír 
negativamente na calificación final do alumnado. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

NON PROCEDE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación:  

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

- Actividades interactivas: libros dixitais, plataformas educativas.. 

- Actividades propostas no libro de texto. 

- Análise de vídeos ou imaxes. 

- Probas orais e escritas (adaptadas as circunstancias pertinentes) 

- Resolución de problemas 

- Práticas 

- Formularios autocorrexibles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía de traballo telemático respetará o principio de: 

Continuidade, inmediatez , equilibrio, fluidez e variada. 

Os alumnos visualizarán videos explicativos, realizarán actividades 

interactivas, realizarán actividades de libro dixital,.. e enviarán as 

tarefas propostas ao profesorado pola canle establecida . 

A comunicación co docente será continua, fluida e inmediata tendo en 
conta as circunstancias nas que nos atopamos e adaptarase ás 
características particulares de cada alumno. 

Materiais e recursos 

Material escolar do alumnado 
Libros de texto online 
Vídeos e titoriais da rede 
Vídeos e titoriais preparados polo profesorado 
Cuestionarios, probas, textos,…. Elaborados polo profesorado. 
Libros de literatura, prensa, revistas,…. 

Materiais diversos que o alumnado pode atopar doadamente nos seus 
domicilios. 

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