
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: C.E.I.P. JOAQUÍN RODRÍGUEZ OTERO 

CURSO: 6º EP 
DATA: 10-05-2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
18 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CENTRO: C.E.I.P. JOAQUÍN RODRÍGUEZ OTERO 

CURSO: 6º EP 
MATERIA: LINGUA GALEGA 
DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
DATA: 10-05-2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 18 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 6º E.P.  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Comprender textos orais diversos, procedentes da radio, da televisión ou da 
internet, interpretando as intencións explícitas así como as intencións, opinións e 
valores non explícitos. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, procedente da radio, 
da televisión ou de internet, identificando o tema e elaborando un resumo. 

B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito 
académico. 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo coas propostas propias. 
LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis destacadas. 

B1.5. Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións dos e das 
demais. 

LGB1.5.1. Escoita atentamente as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen 
interromper. 
LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. 

B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral. 

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 
LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é 
consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral dentro da 
escola ou fóra dela. 
LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para reforzalo e 
facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa interlocutora. 

B1.7. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, 
sen repeticións innecesarias e usando nexos adecuados LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos adecuados. 

B1.10. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe activamente ao traballo en 
grupo. 

B1.12. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. 
LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas 

B2.1. 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. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de situacións cotiás. 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, deducindo o significado 
de palabras e expresións polo contexto. 

B2.8. Usar as bibliotecas da aula e do centro, así como as virtuais, con autonomía 
abonda, comprendendo como se organiza e colaborando no seu coidado e mellora. 

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro con autonomía,para obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e na súa mellora. 

B2.9. Ter interese por ter unha biblioteca propia, física ou virtual. LGB2.9.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros físicos e/ou 
virtuais. 

B2.10. Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación. LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. 

B2.11. Amosar autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu interese, 
así como ser quen de expresar preferencias. LGB2.11.2. Éxpresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

B3.1. Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. 
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os 
enunciados. 
LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. 

B3.2. Producir textos de diferente tipoloxía 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 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado. 
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B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a 
lingua escrita como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. 
LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 6º E.P.  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe adecuada 
nas producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación. 
LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre 
as palabras que conforman a lingua. 

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera palabra, seleccionando a 
acepción precisa segundo cada contexto. 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da literatura popular 
galega e da literatura galega en xeral. 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de coñecemento da 
nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de gozo persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de gozo persoal. 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 6º E.P. 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. 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. 

LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as estratexias e 
normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e consideración polas ideas, 
sentimentos e emocións dos e das demais. 
LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas 
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de persoa 
moderadora e certas normas de cortesía. 

B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en 
diferentes situacións con vocabulario preciso e estrutura coherente. 

LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, cooperando en 
situación de aprendizaxe compartida. 

B1.4. Analizar e valorar con sentido crítico as mensaxes orais. 
LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta. 
LCB1.4.2. Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e 
social. 

B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas principais e 
secundarias e identificar ideas ou valores non explícitos LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. 

B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados aos seus gustos e intereses, utilizando 
con corrección e creatividade as distintas estratexias de comunicación oral. 

LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados aos seus 
gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas estratexias de 
comunicación oral. 

B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais imitando 
modelos. 

LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas 
oralmente en resposta a preguntas directas. 

B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada. LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con 
velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando o progreso na velocidade e a 
comprensión. 

LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. 
LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. 

B2.8. Concentrarse en entender e interpretar o significado dos textos lidos. LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto. 
B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea resposta a unha planificación sistemática de 
mellora da eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura. 

LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de diversos 
xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os textos lidos. 

  
B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, 
respectando a súa estrutura e aplicando as regras ortográficas coidando a caligrafía, 
orde e presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, 
enlazando enunciados en secuencias lineais cohesivas e respectando as normas gramaticais e 
ortográficas. 

 B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua, explorando canles que 
desenvolvan a sensibilidade, a creatividade e a estética. LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. 

B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación dun pensamento crítico que impida 
discriminacións e prexuízos. 

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e usa, de 
xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de resposta a unha planificación 
sistemática de mellora da eficacia escritora e fomente a creatividade. 

LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros.  
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 6º E.P. 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión 
oral e escrita. 
LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación. 

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

 
 LCB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 
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2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Reccollida de traballos. 

Instrumentos: :  Listas de control. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Notas das dúas primeiras avaliacións e entrega dos traballos de terceiro trimestre. 

O traballo do terceiro trimestre servirá , exclusivamente, para recuperar as 
avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
 

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 de reforzo, repaso e recuperación do primeiro e segundo 
trimestre.  
Tamén se propón algunha  ampliación , sempre partindo de contidos xa 
tratados, buscando a comprensión e a curiosidade. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tarefas  colgadas na web do centro. Plataforma Snappet. 

Fotocopias das tarefas entregadas a domicilio a través do servizo do Concello 

para o alumnado sen conectividade. 

Comunicación coas familias e alumnado a través do correo electrónico, 

teléfono, mensaxería  Abalar e videoconferencia. 

Materiais e recursos Material audiovisual. Recursos e ferramentas dixitais. 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Correo electrónico, teléfono, mensaxería Abalar e videoconferencia. 

Publicidade  Páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

6º de Educación Primaria (Matemáticas) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.4. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo 
matemático. 

 MTB1.4.1. Propón a resolución de retos e problemas coa precisión, co 
esmero e co interese apropiado ao nivel educativo e a dificultade da 
situación. 

 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. 

 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 

 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 
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 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. 

 B2.6. 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. 

 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. 

 B4.2 Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio e rombo 

 MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas 
para a construción e exploración de formas xeométricas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

6º de Educación Primaria (Ciencias da Natureza) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 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. 

 B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións 
e presenta 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 

 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 

 CNB4.1.1. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para 
achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen fenómenos como 
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químicas: a combustión, a oxidación e a fermentación. a reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica e os cambios de 
estado. 

 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. 

 B5.3. Realizar experiencias sinxelas para coñecer as leis básicas que rexen 
a transmisión da corrente eléctrica 

 CNB5.3.1. Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e 
explica algúns efectos da electricidade. 

 B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía. Identificar 
os beneficios e riscos. 

 CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na 
vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine 
e no deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

6º de Educación Primaria (Ciencias Sociais) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1.Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e 
indirectas). 

 CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, 
a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o 
comunica oralmente e/ou por escrito. 

 B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a 
constancia no estudo. 

 CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para 
elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados. 

 B1.6.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. 

 CSB1.6.1.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. 
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 B1.9.Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor aumentando 
as capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar 
conclusións innovadoras. 

 CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, 
iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e 
espírito emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que lle 
rodean. 

 B3.5.Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores 
económicos, describir as características destes recoñecendo as principais 
actividades económicas de España e Europa. 

 CSB3.5.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica 
distintas actividades no grupo ao que pertencen. 

 B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia. 

 CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da 
historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os 
inicios e finais nomeando algunhas fontes da historia representativas de 
cada unha delas. 

 B4.3.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. 

 CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis 
importantes das distintas idades da historia en España. 

 CSB4.3.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos 
fundamentais da historia de España describindo as principais 
características de cada unha delas. 

 CSB4.3.4.Describe en orde cronolóxica os principais movementos 
artísticos e culturais das distintas etapas da historia de España citando os 
seus representantes máis significativos. 

 CSB4.3.5.Explica os principais acontecementos que se produciron 
durante o s. XIX e XX e que determinan a nosa historia contemporánea. 

 B4.5.Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos 
como espazos onde se ensina e aprende, amosando unha actitude de 
respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza cultural. 

 CSB4.5.1.Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse 
cando visita un museo ou un edificio antigo. 

 CSB4.5.2.Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e europea 
como a riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar. 
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2. Avaliación e cualificación 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

No marco da avaliación continua, en xeral, avaliaranse os seguintes aspectos: 

- Participación do alumnado. 

- Adquisición dos obxectivos. Teranse en conta  aspectos conceptuais, procedimentais e 

actitudinais e  sempre se partirá dos mínimos esixibles anteriormente citados, en base a 

estándares e competencias imprescindibles. 

- Actividades escritas, traballos plásticos, test sobre diferentes aspectos, probas específicas … 

Tendo en conta que nos atopamos nunha situación excepcional provocada pola crise sanitaria 

derivada do COVID 19, o concepto de avaliación continua acada un valor de maior significancia 

no proceso de ensino aprendizaxe.  

O traballo realizado no terceiro trimestre non será avaliado do mesmo xeito que a avaliación 

presencial dos dous trimestres anteriores. Este servirá, exclusivamente, para recuperar as 

avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final. O seu desenvolvemento servirá para que 

o alumnado recupere, consolide e avance, se fose o caso, mais de ningunha maneira poderá 

verse prexudicado polo traballo desenvolvido de maneira non presencial. 

Por tanto, mediante a valoración deste traballo poderá recuperar, no seu caso, as avaliacións 

non superadas anteriormente, e/ou mellorar a súa cualificación final. 

De cara a avaliación do terceiro trimestre e avaliación ordinaria, teremos en conta os seguintes 

aspectos no proceso de avaliación: 

- Adquisición dos obxectivos, estándares e competencias mínimas esixidas durante os dous 

primeiros trimestres do actual curso 2019-2020. 

- Participación nas actividades propostas de xeito telemático (sempre que se teña acceso a elas). 

Os  resultados da avaliación expresaranse nunha escala de 0 a 10, onde: 

  5 será suficiente (SU). 

 6 ben (BE). 
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 7, 8 notable (NT). 

 9, 10 sobresaliente (SB).  

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA. 

Os mínimos esixibles para acadar unha valoración positiva na avaliación do terceiro trimestre e 

na avaliación ordinaria, veñen marcados polos estándares de aprendizaxe programados para os 

dous primeiros trimestres do curso 2019-2020, que xa foron mencionados secuenciados 

anteriormente, por cada nivel. 

 Deste xeito, a calificación positiva dos dous primeiros trimestres implica que o alumno/a ten 

adquiridos os mínimos esixibles, sendo o traballo realizado neste terceiro trimestre de reforzo, 

repaso e posible ampliación; un xeito de mellorar a calificación final. No caso contrario, este 

último trimestre servirá como recuperación, procurando sempre que este teña posibilidade de 

acceso ás tarefas. 

 

 

 

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

Actividades 

 

Propóñense actividades de reforzo, repaso e recuperación do primeiro e 
do segundo trimestre. Tamén se propón algunha pequena ampliación, 
sempre partindo de contidos xa tratados, buscando a comprensión e a 
curiosidade. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

 

Para transmitir as tarefas, as explicacións das mesmas, a resolución de 

dúbidas, o envío de traballos e as diversas preocupacións das familias e do 

alumnado, óptase por empregar: 

 

- Correo electrónico específico para o eido artístico. 

- Proposta semanal de tarefas (colgada na páxina web e transmitida por 

correo, se así o requiren). 

- Comunicación mediante chamada, videoconferencia ou por 

Abalarmóbil (sendo a titoria a intermediaria, neste último caso), se así o 

requiren as familias ou o alumnado. 
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- Contacto co alumnado mediante o chat da aplicación Snappet. 

- Envío de vídeos de creación propia para resolver pequenas dúbidas, 

de ser preciso. 

 

A maiores, para resolver os problemas de conectividade, optouse pola opción 

ofrecida polo concello, de achegar o material impreso ao domicilio. 

 

O método empregado parte da realización de propostas prácticas, lúdicas e 

creativas, tendo en conta a situación actual nos fogares. Aínda que a 

explicación se fai por  por escrito ou mediante imaxes/vídeos, sempre se abre 

a posibilidade a aclaración das mesmas por diferentes medios de 

comunicación. 

 

Para o envío de tarefas por correo electrónico (vídeos, imaxes ou 

documentos) proponse sempre unha temporalización, flexibilizándose e 

ampliándose sempre que se solicite. 

Materiais e recursos 

Faise uso de material audiovisual (enlaces a vídeos, audios, páxinas de 
interese, imaxes e vídeos de creación propia), así como de material escrito 
xa existente e de creación propia. 

Do mesmo xeito, para a materia de matemáticas, emprégase o uso da 
aplicación Snappet, coa cal están xa familiarizados. 
 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Emprego da páxina web do centro, do correo electrónico, do teléfono, da 
mensaxería Abalar e da videoconferencia. 

Publicidade Páxina web do centro. 

 


