
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

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. 
 

1 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020MATERIA: 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

 

 

CENTRO: CEIP BERGANTIÑOS 

CURSO: 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA: CIENCIAS DA NATUREZA 

DATA: 12 MAIO 2020. 

 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

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. 
 

2 

 

 

 

ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

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. 
 

3 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

 B1.1. Realizar un proxecto para a 

obtención dun produto como 

resultado dun problema formulado, 

elaborar con autonomía 

documentación sobre o proceso  e 

presentala en diferentes soportes. 

 CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 

información importante, obtén conclusións 

e comunica o resultado de forma oral e 

escrita. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CD 

 

 

 

 

 

 

 CNB1.1.2. Presenta os traballos, en 

soporte dixital ou papel, de maneira 

ordenada, clara e limpa. 

 CNB1.1.3. Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e 

tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

 CNB1.1.5. Reflexiona sobre o traballo 

realizado, saca conclusións sobre como 

traballa e aprende e elabora 

estratexiaspara seguir aprendendo. 
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B1.2. Establecer  conxecturas de sucesos 

ou problemas que ocorren no seu 

contorno por medio da observación e 

obter unha información. 

 

 B1.3. Traballar de forma 

cooperativa apreciando o coidado 

pola seguridade  propia e a dos seus 

compañeiros/as, coidando  as 

ferramentas e facendo un uso 

axeitado dos materiais. 

 

 CNB1.2.2. Emprega  axeitadamente o 

vocabulario que corresponde a cada un 

dos bloques de contidos. 

 

 

 CNB1.3.1. Utiliza estratexias para traballar 
de forma individual e en equipo amosando 
habilidades para a resolución pacífica de 
conflitos. 

 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do 

propio corpo e os órganos máis 

importantes para o seu funcionamento. 

 

 

 CNB2.1.1. Localiza os principais órganos 

vitais e entende a súa importancia no 

funcionamento do organismo. 

 CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos 

sentidos para a relación co medio e as 

formas de coidalos. 

 CMCCT 

 CCL 
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B2.2 Identificar e explicar as 
consecuencias para a saúde eo 
desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de 
alimentación, hixiene, exercicio físico 
e descanso. 

 

 

 

 CNB2.2.1. Identifica e  adopta hábitos de 

hixiene, de descanso e de alimentación sa 

e diferencia prácticas e mensaxes que 

son contraproducentes para a saúde. 

 CNB2.2.4. Planifica, de forma autónoma e 

creativa, actividades de ocio e tempo libre, 

individuais e en grupo. 

 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CMCCT 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 

científicos, animais, plantas e rochas da 

súa contorna. 

 

 

 

 

 

 CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece 

as  características básicas e clasifica 

animais vertebrados e invertebrados do 

seu contorno, con criterio científico. 

 CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece 

as  características básicas e clasifica 

plantas do seu contorno, con criterio 

científico. 

. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

B3.2. Planificar, observar e comparar, 
 CNB3.2.1. Coñece e explica as funcións  CMCCT 
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empregando os instrumentos e o material 

necesarios e rexistrar de forma 

cooperativa, algún proceso asociado ao 

ciclo vital dun ser vivo contrastando os 

rexistros propios e os dos compañeiros 

con información doutras  fontes. 

Comunicar de xeito oral e escrito os 

resultados, empregando soportes textais 

variados. 

de relación, reprodución e alimentación. 

 

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

B4.3. Realizar experiencias con 

mesturas sinxelas de substancias 

relacionadas coa vida doméstica e do 

contorno e achegar conclusións sobre 

os resultados. 

 

 

 

 

CNB4.3.1. Compara densidades de 

diferentes substancias de uso cotián con 

respecto á auga e presenta conclusións en 

diferentes soportes. 

CNB4.3.2. Identifica e prepara algunhas 

mesturas de uso doméstico. 

CNB4.3.3. Separa componentes  

dalgunhas mesturas de uso cotián. 

 CMCCT 

 CCL 
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 B5.1. Manipular e observar o 

funcionamento de aparellos e 

máquinas sinxelas simples e das 

complexas máis habituais e o seu 

uso na vida cotián. 

 

 

 

CNB5.1.1. Manipula e identifica algunhas 

máquinas e aparellos sinxelos e habituais na 

vida cotiá, analizando o seu funcionamento. 

CNB5.1.2. Coñece a enerxía que empregan 

as máquinas de uso habitual e explica a 

importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida 

cotiá. 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 CCL 

  

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán 
que ser vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos:  

- Escritos 

- Orais 

- Observación sistemática 

- Outros 
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Instrumentos: 

- Caderno do alumnado 

- Actividades de expresión escrita reenviadas para ser correxidas e cotexadas. 

- Actividades interactivas e autoavaliables 

- Vídeos explicando oralmente a impresión de libros lidos. 

- Rexistro da realización de tarefas e actividades propostas 

- Rúbricas trimestrais das competencias 

- Informe individualizado 

- Coordinación coas familias a través das canles así determinadas entre titor e familia 

(correo electrónico, aula virtual, teléfono, Abalar, web do centro, videochamadas,…) 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes 

desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como as actividades de reforzo, repaso, 

recuperación e, no seu caso, ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración 

do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.  

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación final coa 

media das dúas primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre 

en beneficio do alumnado, ata un máximo dun 20% segundo as condicións e 
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características do traballo desenvolvido dende a suspensión da actividade lectiva 

presencial nas aulas e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das 

aprendizaxes e implicación e grao de calidade nas tarefas propostas. 

 

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

Actividades 

As actividades que se plantexan para este 3º trimestre, seguen a liña de plantexada durante o curso, 

polo que os alumnos e alumnas xa están afeitos a realizar, aínda que algunhas están adaptadas á 

situación que estamos vivindo, reducindo o traballo grupal e formentando a autonomía, tratando de 

facelas motivadoras e atractivas. 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e 

dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. Neste sentido prestaremos atención 

ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante 

o desenvolvemento de tarefas actividades que propicien a aprendizaxe autónoma. 

Partirase de experiencias e aprendizaxes previas do alumnado e terase en conta os seus 

diferentes ritmos. Fomentarase o traballo que favoreza a consolidación e o reforzó de contidos xa 

traballados, e ampliación daqueles que sexa posible. 

En canto ao alumnado con conectividade, realizouse o envío e o seguemento do desenvolvemento 
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das tarefas propostas a través da aula virtual do centro, así como a través  do correo electrónico ou 

outras redes sociais concretadas entre titor/a e familias. 

En canto ao alumnado sen conectividade, facilitáronselle as propostas de actividades e tarefas 

desde o propio centro educativo, actuando o equipo directivo como intermediario entre as titoras e 

as familias. 

Materiais e recursos 

O material que se empregará será o material propio do alumnado co que traballou ao longo do curso, 

material da súa vida cotiá, obxectos e recursos que poidan ter na casa, adaptándonos á situación de 

cada familia en particular. Debido á dificultade por parte dalgunhas familias de acceder a material ou 

recursos TIC´s, as tarefas serán flexibles e accesibles para todos. 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

Páxina web, abalarmóbil, correo electrónico, aula virtual, teléfono, aplicacións de mensaxería instantánea, 

aplicación videoconferencia (webex), redes sociais da ANPA. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


