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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 
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ÁREAS DE LENGUA CASTELÁ E LINGUA GALEGA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Aplica as normas socio comunicativas: escoita, espera de quen-

das. 

Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e 

exposicións sen interromper. Respecta as opinións da persoa que 

fala. 

Comprende información xeral e relevante de textos orais sinxelos. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e intervindo adecuadamente e preguntando se é 

necesario para verificar a súa comprensión. 

Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes 

tipos de textos  sinxelos. 

Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade, coa fluidez suficiente 

para favorecer a comprensión. 

Escribe textos sinxelos segundo un modelo. Elabora textos sinxelos segundo o modelo: carteis, enumeracións, 

descricións... 

Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expre-

sión 

oral e escrita.  

Emprega unha axeitadamente as normas de concordancia de 

xénero e número nas súas expresións orais e escritas. 

Participa en traballos en grupo. Participa nas actividades que se propoñen, mantendo unha 

actitude activa e formulando e contestando preguntas. 

Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas e a  

necesidade de cinguirse a elas.  

Aplica as normas ortográficas básicas traballadas na aula. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Lee, escribe  e ordena números ata o 99. Lee, escribe  e ordena números ata o 99. 

Realiza cálculos numéricos sinxelos: sumas e restas. Emprega e automatiza os algoritmos da suma e da resta. 

Realiza sumas con levadas. 

Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de 

posición (U,D). 

Identifica e comprende o valor das Unidades e das Decenas. 

Descompón e compón números naturais. 

Resolve operacións con cálculo mental. Realiza mentalmente operacións de calculo mental básico de 

forma automatizada. 

Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballa 

dos e reflexiona sobre o procedemento a seguir. 

Resolve problemas sinxelos empregando operacións de suma e 

resta. Comprende e reflexiona sobre o procedemento a seguir. 

Coñece a función e o valor das principais unidades de medida. Realiza estimacións de medidas de lonxitude, capacidade e masa. 

Recoñece unidades básicas de medida (metro, litro, quilogramo) 
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ÁREAS DE CIENCIAS NATURAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo.  Participa en actividades individuais e de grupo e, emprega 

estratexias de traballo cooperativo. 

Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co 

doutros seres vivos.  

Coñece e sitúa as principais partes do corpo humano e identifica 

os cinco sentidos. 

Identifica os alimentos diarios necesarios para una dieta equilibra-

da. 

Diferencia entre alimentos saudables e menos saudables, 

identificándoos na súa propia dieta diaria. 

Explica as diferencias entre seres vivos e inertes.  Identifica seres vivos e seres inertes na súa propia realidade. 

Identifica e describe animais e plantas do seu contorno e amosa 

conductas de respecto e coidado cara os seres vivos.  

Recoñece as partes dunha planta e a súas necesidades básicas 

(auga, luz e aire). Coñece animais e clasifícaos pola súa 

alimentación, pola súa reprodución e polo medio no que viven. 

Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola, e coñece algunha 

forma de aforro enerxético. 

Sabe separar os diferentes residuos que se xeran na clase e 

introducilos no colector axeitado. Amosa unha actitude 

responsable de cara a importancia da reciclaxe para o coidado do 

medio ambiente. 

Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a impor-

tancia de cada profesión.  

Identifica os oficios que levan a cabo as persoas do seu entorno 

máis próximo. 

Identifica os diferentes tipos de máquinas do seu entorno. Recoñece máquinas simples e complexa, manuais e automáticas. 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Amosa una actitude de aceptación e respecto ante as diferencias 

individuais nos grupos aos que pertence e cos que convive, nos 

xogos e nas tarefas escolares.  

Recoñece as diferencias individuais nos grupos nos que se 

relaciona e actúa con respecto ante elas. Respecta aos seus/súas 

compañeiros/as. 

Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro e como 

peón. 

Recoñece os elementos básicos da rúa. Coñece e aplica as 

principais normas viarias como peón. 

Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas con-

versas da vida cotiá.  

Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas 

conversas da vida cotiá. 

Recoñece os diferentes membros da familia. Identifica e explica as relacións de parentesco dos diferentes 

membros da propia familia. 

Diferencia entre aldea, vila e cidade. 
Recoñece os principais elementos que diferencian a vila, a aldea e 

a cidade. Identifica o lugar no que vive con estes conceptos. 

Coñece os medios de transporte aéreos, acuáticos e terrestres. Diferencia entre medios de transporte aéreos, acuáticos e 

terrestres e nomea algún de cada tipo. 
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2. Avaliación e cualificación 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

Os procedementos de avaliación adecúanse ás adaptacións 

metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019-

2020. Non obstante, dáselle prioridade á  avaliación, atendendo ao 

seu carácter continuo e global, diagnóstico e formativo, a partir das 

avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas durante este 

período, sempre que iso favoreza ao alumno ou á alumna.  

Identificaranse e valoraranse especialmente as aprendizaxes máis 

relevantes e imprescindibles para a continuidade do proceso 

educativo, o reforzo e a consolidación das aprendizaxes realizadas 

nos dous primeiros trimestres do curso. Estes criterios de avaliación 

teñen un carácter diagnóstico e formativo, e permiten as adaptacións 

necesarias das programacións didácticas do seguinte curso 2020-

2021, para incorporar aqueles obxectivos, contidos e aprendizaxes 

que, polas circunstancias especiais do terceiro trimestre, non fosen 

abordados. 

INSTRUMENTOS 

- Listas de Control de rexistro de tarefas telemáticas. 

- Rexistro das intervencións nas actividades propostas 

telematicamente. 

- Seguimento e control das tarefas entregadas de forma manual que 

lles son remitidas ao alumnado para facilitar a autocorreción. 

- Seguimento das actividades baixo o control titorial nas diversas 

canles estipuladas a tal efecto que se van propoñendo 

semanalmente. 

- Outros que poidan establecerse segundo as propostas telemáticas 

establecidas. 

CUALIFICACIÓN 

FINAL 

As actividades realizadas neste trimestre son de recuperación, 

repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores.  A nota 

final do curso será a media aritmética das dúas avaliacións no caso 

das materias de Matemáticas, Ciencias Naturais e Ciencias Sociais, e 

continua nas materias de Lengua e Lingua. As actividades levadas a 

cabo no 3º trimestre servirán como referencia á hora de elaborar as 

modificacións pertinentes de cara ao vindeiro curso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades levadas a cabo no 3º trimestre serán de 

recuperación, repaso, reforzo ou ampliación. Continuarase a 

traballar nos libros de texto (Lingua, Matemáticas e Ciencias 

Naturais) seleccionando aqueles contidos imprescindinbles e 

que resulten asequibles para todo o alumnado do 1º nivel. Nas 

áreas de Ciencias Sociais e Lingua Castelá continuarase 

elaborando material específico que terá un carácter globalizador, 

interdisciplinar e transversal, relacionándoos na medida do 

posible co traballo levado a cabo nas outras materias e tentando 

que sexan significativos para o alumnado (relacionándoos coa 

realidade na que están a vivir). 

 

Elaborarase un planing semanal que o alumnado recibirá cada 

luns pola mañá, detallando as actividades que se propoñen para 

cada día. Ademais, enviaráselles un vídeo diario coas 

explicacións das tarefas e de todo aquelo do que se lles precise 

informar. 

Para aquelas actividades elaboradas para ser levadas a cabo en 

formato papel, enviaráselles xunto co planing semanal un arquivo 

con todo o material que precisen imprimir para levalo a cabo. Do 

mesmo xeito, todas as actividades propostas poderán ser 

realizadas sen necesidade de imprimir o documento.  

Enviaráselle unha copia de ditos documentos ao concello para 

que llos podan remitir a aquelas familias que non dispoñen de 

impresora na casa. 

 

O alumnado remitirá unha mostra das actividades realizadas 

cada día a través dunha fotografía (poderán ser enviadas 

excepcionalmente ao longo da semana). Serán corrixidas e 

enviadas de novo ao alumnado cos explicacións pertinentes para 

que podan modificalas eles mesmos. 

Todas as actividades remitidas polo alumnado serán valoradas, 

rexistradas e organizadas en carpetas que quedarán a 

disposición do centro para ser empregadas para a adaptación 

das programacións do vindeiro curso.  
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Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

A metodoloxía que se levará a cabo será activa e innovadora, 

adaptándose ás circunstancias e situacións persoais do 

alumnado, co fin de facilitar o acceso de todas e todos ás 

aprendizaxes.  

Será unha metodoloxía que fomente a autonomía e 

autorregulación do alumnado posto que a intervención directa por 

parte do discente está máis limitada. 

Darase prioridade aos aspectos emocionais, tentando coidar e 

estar atentos de posibles necesidades que podan aparecer neste 

ámbito. 

Facilitarase o acceso ao alumnado aos diferentes recursos ou 

medios que se empreguen para levar a cabo as actividades, 

formándoos debidamente a tal fin. 

O alumnado sen conectividade foi xa detectado tal e como se 

indicou ao comezo deste período. No caso concreto deste nivel, 

estase mantendo unha comunicación fluída co alumnado e coas 

familias, na maioría dos casos a comunicación é diaria, e en 

casos excepcionais establécese semanalmente. 

Quincenalmente remíteselles ás familias un pequeno cuestionario 

para informar da evolución do alumando, tanto no plano 

académico como no emocional. Así mesmo, aportan suxestións 

sobre a metodoloxía levada a cabo que permiten ir adaptando a 

mesma segundo as necesidades das familias. 

Materiais e recursos 

Libros de texto e libros dixitais. 

Material elaborado en formato papel para imprimir. 

Actividades online. 

Vídeos explicativos por parte da titora. 

Todos aqueles outros que podan precisar para desenvolver as 

actividades académicas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información do alumnado e das familias realizarase de forma 

telemática, empregando os seguintes medios: 

Whatsapp. Previo consentimento das familias, creouse un grupo de 

whatsapp a través do cal se van enviando as pautas de traballo diario 

ás alumnas e alumnos. Optouse por esta vía xa que é máis accesible 

a calquera persoa que nun determinado momento poda estar encar-

gada/o da nena ou neno  durante o tempo de traballo. 

 

Class Dojo. Plataforma virtual que xa víñamos empregando ao longo 

do curso, na cal participa o 100% das familias. Aproveitamos esta vía 

de comunicación para colgar diferentes propostas de actividades al-

ternativas ao traballo de aula, como un recurso do que as nais e pais 

podan botar man en calquera momento (vídeos, documentos, enlaces 

a páxinas web de interese...). Así mesmo, e a canle empregada para a 

comunicación individual con cada unha das familias para tratar aspec-

tos concretos relativos a cada nena e neno. 

Correo electrónico. Como vía alternativa para quen o desexe, así co-

mo para enviar documentación ou arquivos para o traballo diario. 

Aula virtual. Empregámola para colgar contidos xerais a nivel de cen-

tro así como por outros especialistas. 

 

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


