
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.

Ceip Plurilingüe Condesa de Fenosa
Cod.: 32015116
O Barco de Valdeorras (Ourense)
Curso 3º de primaria



Índice
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles....................................................................................................................................................................1

Lingua Galega e Castelá........................................................................................................................................................................................................................ 1

Matemáticas......................................................................................................................................................................................................................................... 2

Ciencias Naturais................................................................................................................................................................................................................................... 3

Ciencias Sociais..................................................................................................................................................................................................................................... 4

Lingua Estranxeira (Inglés).................................................................................................................................................................................................................... 5

Avaliación e cualificación.......................................................................................................................................................................................................................... 6

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre............................................................................................................................................................................................... 7

Información e publicidade........................................................................................................................................................................................................................ 8



ESTÁÁ NDÁRES  DE  ÁPRENDIZÁXE  E COMPETENCIÁS  IMPRESCINDIBLES

Dadas as especiais características deste curso 2019-2020 por mor da pandemia global de coronavirus e das medidas de 
prevención adoptadas, os obxectivos do curso han ser modificados no senso de que os estándares que se ían traballar 
durante o terceiro trimestre do curso quedan adiados para o comezo do vindeiro ano escolar e o período posterior ao 13 
de marzo non terá repercusión negativa na valoración do alumnado.

Neste sentido os criterios de avaliación e os estándares que se empregarán son:

L INGUA  GALEGA  E  CASTELÁ

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

Ler un texto de maneira fluída e coa entoación adecuada e interpretar o sentido do mesmo identificando a súa 
información máis relevante.

Manter unha conversación cunha persoa de maneira fluída.

Coñecer o vocabulario propio do nivel.

Expresar as súas propias ideas co vocabulario adecuado.

Escribir de maneira correcta textos breves e sinxelos.

Presentar os traballos de maneira limpa e ordenada.

Recoñecer regras ortográficas sinxelas.

Identificar oracións, palabras e sílabas. LGB4.1.1. LGB4.1.3. x
Empregar signos de puntuación na escritura de textos.



Recoñecer sinónimos, antónimos, aumentativos e diminutivos. LGB4.6.2. x
Recoñecer familias de palabras e campos semánticos. LGB4.6.1. x
Identificar nomes e adxectivos.

Utilizar formas verbais e recoñecer o seu tempo.

Ordenar palabras alfabeticamente.

MATEMÁTICAS

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

Identificar e nomear números de cinco cifras.

Comprender o enunciado dun problema identificando a pregunta e recoñecer os datos necesarios para 
resolvelos.

Resolver problemas sinxelos da vida cotián. Mtb4.6.2.Mtb1.3.1. Iníciase na 
utilización de ferramentas 
tecnolóxicas, nomeadamente a 
calculadora, para a realización 
de cálculos numéricos, para 
aprender e resolver problemas.

x

Calcular sumas de tres números de ata cinco cifras con levadas.

Calcular restas con levadas e comprobalas mediante a proba.

Calcular multiplicacións por unha e dúas cifras.

Memorizar e aprender as táboas de multiplicar.

Identificar e empregar os conceptos dobre e tripla.



Calcular divisións con divisor dunha cifra e comprobalas mediante a proba.

Coñecer e empregar os conceptos de metade, terzo e cuarto.

Realizar cálculo mental das catro operacións con números sinxelos.

Coñecer os termos da suma, resta, multiplicación e división.

Coñecer o metro coma unidade principal de lonxitude.

Coñecer e empregar cm. e km. para medir lonxitudes diferentes. MTB3.2.1. Suma e resta 
medidas de lonxitude, 
capacidade e masa en forma 
simple.

MTB3.2.2. Compara e ordena 
medidas dunha mesma 
magnitude.

X

X

Coñecer e empregar o litro coma unidade principal de medida de capacidade e o medio e cuarto litro coma 
medidas menores.

Coñecer e empregar o kilo coma unidade principal de medida de masa e o medio e cuarto kilo coma medidas 
menores.

Coñecer as horas e os minutos nun reloxo. MTB3.4.1.Resolve problemas 
da vida real utilizando as 
medidas temporais e as súas 
relacións

X

Recoñecer e empregar moedas e billetes de euro para realizar compras. 

Relaciona a multiplicación como a suma de sumandos iguais, realiza cálculos e iníciase no proceso de 
resolución de problemas .

Emprega procedementos axeitados de cálculo mental.

Diferencia corpos xeométricos básicos do seu entorno. MTB4.1.1. Coñece e identifica 
os elementos básicos dos corpos
xeométricos (lado, ángulo e 
vértice).

MTB4.2.1. Coñece e diferencia 
a circunferencia do círculo e 
distingue  os seus elementos

X

X



MTB4.3.1. Identifica corpos 
redondos e poliedros (prisma, 
pirámide, cilindro, cono, 
esfera...).

MTB4.4.1. Distingue entre 
ángulos agudos, rectos e 
obtusos.

X

X

Utiliza e interpreta gráficas básicas na resolución de problemas contextuais adaptadas a sua idade. 

C IENCIAS  NATURAIS

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento.

Coñecer a función dos sentidos.

Distinguir seres vivos de seres inertes.

Coñecer as función vitais dos seres vivos.

Recoñecer as etapas da vida das persoas.

Establecer grupos de animais segundo a súa alimentación, reprodución,...

Coñecer a función dos alimentos e valorar a importancia dunha dieta equilibrada e duns hábitos saudables.

Diferenciar e recoñecer as partes da planta e da flor.

Distinguir as formas nas que podemos atopar a auga na natureza e coñecer o ciclo da auga.

Identificar as fontes de enerxía e a súa importancia na vida cotiá. CNB4.2.2
CNB4.3.1
CNB4.3.2.

x

Coñecer e manipular máquinas sinxelas e valorar a importancia da tecnoloxía para mellorar as condicións de 
vida e traballo.

CNB5.1.2.
CNB5.2.2. x

Valorar a biodiversidade e a súa conservación.



Desenvolver actitudes individuais e colectivas fronte a determinados problemas medioambientais.

C IENCIAS  SOCIAIS

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

Distinguir os compoñentes do Sistema Solar.

Coñecer as características do planeta Terra e a súa forma de representala.

Identificar os movementos da Terra e as súas consecuencias.

Coñecer o movemento da Lúa e as súas fases.

Identificar a atmosfera coma escenario dos fenómenos meteorolóxicos. CSB2.8.1.
CSB2.11.2. x

Coñecer o ciclo da auga.

Coñecer os elementos básicos das paisaxes de Galicia.

Valorar a importancia de respectar normas básicas de educación vial. CSB3.1.1.
CSB3.2.1.
CSB3.3.1.

x

Coñecer e valorar o noso patrimonio natural ,histórico,lingüístico e cultural. CSB4.2.3.
CSB4.3.1.
CSB4.4.1.

x



L INGUA  ESTRANXEIRA  (INGLÉS)

Criterio de 

Avaliación

Estándar de 

aprendizaxe

Adiado ao primeiro
trimestre 2020-21

Capta o sentido global en textos orais sobre temas familiares e de interese.

Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas.

Recoñece o léxico principal, identificando palabras e frases esenciais. 

Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos. 

Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves.

Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

Comprende a idea principal dunha historia sinxela.  

Escribe frases sinxelas traballadas previamente de forma oral.

Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas á experiencia a partir de modelos de diferentes textos
sinxelos. 

PLEB4.3 X
Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para  participar nas interaccións de aula, ler
textos sinxelos e escribir con léxico traballado de forma oral.

PLEB4.1 X
Coñece algúns aspectos socioculturais dos países de fala inglesa. 

Capta o sentido global en textos orais sobre temas familiares e de interese.



ÁVÁLIÁCIOÁ N  E CUÁLIFICÁCIOÁ N

Avaliación

Procedementos: 
• Traballos monográficos, 
• resolución de exercicios, 
• probas orais, 
• mapas conceptuais.
• Outros.

Instrumentos:  
• Escalas de observación, 
• análise de traballos, 
• probas específicas, 
• diario de clases (videoconferencias) 

Cualificación 
final

Consecución de obxectivos 40%

Esforzo, participación            30%

Resultados das probas escritas ou orais de avaliación 15%

Presentación e orde nos traballos                                                               15%



METODOLOXIÁÁ  E ÁCTIVIDÁDES  DO  3º TRIMESTRE

Actividades 

As actividades que se desenvolverán no terceiro trimestre serán de reforzo e recuperación sobre a 
materia xa traballada nos dous trimestres anteriores.
As actividades que se realicen durante este período só contarán para a mellora das cualificacións xa 
obtidas.
As propostas de traballo

Metodoloxía

Alumnado con conectividade

Realización de alomenos unha videoconferencia semanal para a organización do traballo 
na casa.
Envío por correo electrónico, espazo Abalar ou Whatsapp das tarefas.
Envío das tarefas a realizar nas diferentes plataformas (Snappet)
Colocación das actividades a realizar no blog de aula
páxina web do centro e páxinas das redes sociais de carácter privado.

Alumnado sen conectividade

Non se teñen detectado casos nos que, ben por unha vía ou por outra, non se acade unha 
comunicación co alumnado.
Os traballos que se encomendan ao alumno teñen en conta o seu estado de conexión, 
facilitando sempre elementos de traballo en formatos que sexan asequibles para o mesmo.

Materiais e recursos

Blogue de aula, 
correo electrónico, 
plataformas (Snappet, Vicens vives dixital), 
whatsapp do colexio, grupo de whatsapp, lista de difusión de whatsapp, 
móbil persoal, 
video-conferencias a través de CISCO, incluso profesorado de apoio. 
blogue das especialistas de AL, 
Grupo privado de FB da Aula Azul. 
Material impreso personalizado para algún alumno en concreto.



INFORMÁCIOÁ N  E PUBLICIDÁDE

Información ao alumnado 
e ás familias

O profesorado do ciclo, tras a publicación desta documentación na páxina web do colexio, informará das 
modificacións realizadas ás programacións e aos mínimos esixibles para a promoción do curso polas canles
habituais de contacto coas familias nesta crise sanitaria:

• Mensaxería instantánea
• Correo electrónico
• Video conferencia
• Contacto telefónico
• Redes Sociais

Publicidade 

A páxina Web do noso centro:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa
recollerá  na  súa  páxina  principal  o  enlace  para  o  acceso  público  aos  documentos  da  programación
modificada.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa
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