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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B1.1.Realizar un traballo de investigación 

que supoña a busca, selección e 

organización de información sobre 

fenómenos previamente delimitados, a 

realización dun produto, a 

documentación do proceso e a 

comunicación do resultados. 

 

 

 

 

 

B1.2.Empregar estratexias de traballo 

cooperativo, adoitar un comportamento 

de respecto e tolerancia ante as 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as 

TIC e outras fontes directas e indirectas), 

selecciona a información relevante, a 

organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas 

e as comunica oralmente e/ou por escrito. 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e 

tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e 

asume responsabilidades. 

CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas 

e presenta os traballos de maneira ordenada, 

clara e limpa. 

 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais 

e de grupo, e emprega estratexias de traballo 

cooperativo valorando o esforzo e o coidado 

do material. 

 CD 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 
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diferentes ideas e achegas alleas nos 

diálogos e debates, valorando o esforzo 

e amosando actitudes de cooperación, 

participación e respecto cara aos 

demais. 

 

 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras 

claves e conceptos necesarios para ser 

capaz de ler, escribir e falar sobre 

Ciencias sociais, así como comprender 

diferentes linguaxes recollidos en textos 

de carácter social, xeográfico ou 

histórico. 

 

 

 

 

CSB1.2.2.Adoita un comportamento 

responsable, construtivo e solidario 

respectando diferentes ideas e achegas nos 

debates, recoñecendo a cooperación e o 

diálogo como principios básicos do 

funcionamento democrático. 

 

CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o 

vocabulario adquirido para ser capaz de ler, 

escribir e falar sobre Ciencias Sociais. 

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas 

coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 

esquemas, resumos e as tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

 

 

 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 

 

 

 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 

 CMCCT 

 CAA 
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B2.2.Explicar e comparar as distintas 

formas de representar a superficie 

terrestre identificando os polos, o eixe e 

os hemisferios e analizar cal delas 

reflicte mellor a realidade á que 

representa. 

 

B2.3. Identificar e manexar os conceptos 

de paralelos, meridianos e coordenadas 

xeográficas para localizar determinados 

puntos da Terra. 

 

B2.5.Explicar que é o tempo atmosférico, 

coñecer os instrumentos de medida, o 

seu uso, realizar medicións e 

interpretacións de gráficos a través dos 

datos recollidos nunha estación 

meteorolóxica de cara a facer unha 

predición do tempo atmosférico para un 

período de tempo determinado e a 

comunicación deste empregando mapas 

CSB2.2.1.Explica e compara as distintas 

formas de representación da Terra, planos, 

mapas, planisferios e globos terráqueos 

identificando polos, eixe e hemisferios. 

 

 

CSB2.3.1. Localiza diferentes puntos da 

Terra empregando os paralelos e meridianos 

e as coordenadas xeográficas. 

 

 

CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, 

identifica os distintos instrumentos de medida 

que se utilizan para a recollida de datos 

atmosféricos clasificándoos segundo a 

función e información que proporcionan e fai 

medicións, interpretacións de datos e 

predicións do tempo atmosférico. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 

 

 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 

 

 

 CSC 

 CAA 
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do tempo. 

B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar e 

nomear masas e cursos de auga, 

diferenciando augas superficiais e augas 

subterráneas, cuncas e vertentes 

hidrográficas e analizar as partes as 

partes dun río do medio próximo. 

 

B2.8.Describir as características do 

relevo de Galicia e a súa rede 

hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

 

 

 

B3.2.Identificar as principais institucións 

políticas de Galicia e do Estado español 

que se derivan da Constitución, así como 

as súas funcións. 

CSB2.6.2.Diferencia cuncas e vertentes 

hidrográficas. 

CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun 

río e as características de cada un deles. 

 

 

CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais 

unidades de relevo en Galicia e as súas 

vertentes hidrográficas. 

CSB2. 8.2 Sitúa nun mapa os mares, 

océanos e os grandes ríos de Galicia. 

 

 

CSB3.2.1.Identifica as principais institucións 

de Galicia e do Estado español e describe as 

súas funcións. 

CSB3.2.2.Identifica a división de poderes do 

 CCL 

 CSC 

 

 

 

 

 

 

 CCL 

 CSC/CAA 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 

 

 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 
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B3.3.Coñecer a organización territorial 

do Estado español e os seus órganos de 

goberno básico 

 

 

 

B4.1.Explicar as características de cada 

tempo histórico estudado e certos 

acontecementos desas épocas que 

determinaron cambios fundamentais no 

rumbo da historia. 

 

B4.2.Coñecer a importancia das fontes 

históricas para o estudo da historia. 

 

Estado e cales son as atribucións recollidas 

na Constitución para cada un deles. 

 

CSB3 3.1 Explica a organización territorial de 

España, nomea as estruturas básicas de 

goberno e localiza en mapas políticos as 

distintas comunidades autónomas que 

forman España. 

 

 

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e 

historia, asociándoa as distintas idades aos 

feitos que marcan o seu inicio e final. 

CSB4.1.2.Explica e valora a importancia da 

escritura, a agricultura e a gandería, como 

descubrimentos que cambiaron 

profundamente as sociedades humanas. 

CSB4.2.1.Recoñece a importancia dos restos 

arqueolóxicos e materiais que produce unha 

 

 

 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 

 

 

 

 CSC 

 CCL 

 

 CSC 

 CMCCT 

 CCL 

 

 CSC 

 CCEC 
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B4.4.Identificar e localizar no tempo os 

procesos e acontecementos históricos e 

culturais máis relevantes da historia de 

España para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución e coñecer os 

principais xacementos arqueolóxicos de 

Galicia. 

sociedade como fontes para coñecer o noso 

pasado, con especial relevancia da escritura. 

 

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo os feitos 

fundamentais da prehistoria e historia de 

España e describe as principais 

características de cada unha delas. 

CSB4.4.2.Explica aspectos relacionados coa 

forma de vida, organización social e cultura 

das distintas épocas históricas estudadas. 

 

 

 CCL 

 

 

 

 CSC 

 CMCCT 

 CAA 

 CMCCT 

 CCEC 

 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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos:  

- Escritos 

- Orais 

- Observación sistemática 

- Outros 

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 
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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 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 

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

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

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. 
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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. 

 

 


