
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

LENGUA - LINGUA LENGUA - LINGUA 

1-Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes situación de aula. 

Participa activamente e con coherencia básica en diversas situacións de comunicación:  

 Diálogos 

Exposicións orais seguindo un modelo, e guiadas, con axuda, cando cumpra. 

2- Recoñecer o tema e as ideas principais de textos orais breves e sinxelos de 
diferente tipoloxía, segundo a forma da mensaxe  e a súa intención comunicativa. 

Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual, do 
ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas principais: noticias, 
contos, folletos informativos, narracións 

3- Ler en voz alta e en silencio diferentes textos. 
Le en voz alta e en silencio, sen dificultade, diferentes tipos de textos apropiados á 
súa idade. 

4- Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e valorar a lectura 
como medio para ampliar o vocabulario, fixar a ortografía correcta e como gozo 
persoal. 

Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, textos de diversa 
tipoloxía textual. 

5-Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións comunicativas, 
cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando 
a presentación. 

Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social, utilizando elementos de cohesión básicos: noticias, contos, f, 
narracións. 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

1- Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, 
contexto do problema, pregunta realizada). 

2- Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados números ata o 
10.000 

Le, escribe e ordena números ata o 10.000. e aproxima  á decena, centena e millar. 

3- Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, 
incluído o cálculo mental, en situación de resolución de problemas. 

Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma, resta, multiplicación e división 
por unha cifra na resolución de problemas contextualizados. 

4- Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, utilizándoas para 
resolver problemas da vida diaria. 

Resolve problemas da vida real utilizando as medidas temporais e as súas relacións. 

5- Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión Europea. 

Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en 
situación reais como figuradas. 
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CIENCIAS NATURAIS 

 
CIENCIAS NATURAIS 

1- Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis importantes 
para o seu funcionamento. 

Coñece os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento 
do organismo. 

2- Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento 
persoal de determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 
descanso deseñando protocolos para a súa prevención. 

Emprega hábitos de hixiene, de exercicio e de alimentación sa na escola e recoñece 

algúns factores causantes das enfermidades máis habituais (caries, catarros, gripe e 

obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención. 

3- Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais e plantas do seu 
contorno próximo, recoñecer as súas características principais e buscar 
información en fontes variadas. 

Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais 

vertebrados e invertebrados e plantas do seu contorno, con criterio científico.  

4- Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos recursos naturais e 
consecuencias dun uso inadecuado facendo fincapé no aforro enerxético e no 
impacto medioambiental. 

Emprega actitudes responsables de aforro enerxético e de recollida de residuos na 
escola. 

CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS SOCIAIS 

1-Recoñecer e situar os elementos principais do sistema solar: o Sol, os 
planetas e as súas características básicas. 

Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os planetas e 

recoñece algunha das súas características básicas empregando . 

2- Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo as súas 
características principais, movementos e consecuencias máis directas que 
producen na súa vida diaria e na contorna próxima. 

Describe de forma sinxela os movementos terrestres, o eixe do xiro e os polos 

xeográficos e identifica a Lúa como satélite da Terra e describe algunha das súas 

característica principais. 

3- Identificar as distintas formas de representar a superficie  
terrestre e localizar o lugar no que vive. 

Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios 

e globos terráqueos. 

4- Diferenciar entre clima e tempo atmosférico, recoñecer as tres grandes 
zonas climáticas mundiais e comparalas co clima do espazo no que vive. 

Diferencia entre clima e tempo atmosférico e nomea as tres grandes zonas climáticas 

do planeta e identifica algunha característica principal que se identifique co clima da 

súa contorna. 

5-  Explicar como se produce o ciclo da auga e as súas fases relacionándoos 
cos elementos da paisaxe da súa contorna próxima. 

Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos:  
Rexistro, observación, análise e valoración do traballo diario  tendo en 
conta o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e competencias 
imprescindibles que debería desenvolver o alumnado por cada materia, 
tanto nas avaliacións anteriores como nas actividades desenvolvidas 
durante o 3º trimestre. 

Instrumentos: 
Nos traballos escritos enviados polo alumnado e debidamente rexistrados 
avaliarase a  calidade dos traballos, a comprensión do texto, a  expresión 
escrita,  a ortografía, o vocabulario e a presentación. 

Cualificación final 

As actividades realizadas neste trimestre son de recuperación, repaso, 
reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores.  A nota final do curso 
será en matemáticas a media aritmética das dúas avaliacións  e nas outras 
áreas será a mesma nota que na 2ª avaliación . As tarefas do 3º trimestre 
servirán para subir as cualificacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas para este 3º trimestre son básicamente de 
reforzo, repaso e ampliación. 
Traballamos con actividades sinxelas nas cales os alumnos podan ser 
autónomos no seu traballo diario. 
As actividades propostas xiran ao redor de fichas de cadernos de 
ampliación, unir, completar, ver vídeos na rede ou enviados por whats 
app, facer comentarios, contestar ás preguntas do tema, lecturas de 
libros. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía a seguir é telefónica mediante vídeochamada, email, 
whatsap. Os  meus  alumnos teñen ordenador e algúns impresora. 
Dous dos alumnos só teñen conexión a internet a través dos datos do 
móbil. Polo que non están traballando en igualdade de condicións. 
 Aos alumnos que non teñen impresora ou internet envíanselle as 
fotocopias a través dos concellos. 
Os exercicios son enviados ao correo ou whats app facilitado polos 
país e nais e os traballos feitos son enviados por ese mesmo medio. 
Todos os días envío a través de whats app as actividades diarias. 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados son os libros de texto, cadernos de fichas de 
reforzo e ampliación de todas as materias, fichas elaboaradas na rede, 
é decir cadernos interactivos que o propio alumno pode facer no 
ordenador ou no teléfono sen necesidade de imprimir.  

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información ao alumnado e ás familias é por vía telefónica, por 
correo eléctrónico, por videoconferencia ou plataforma Abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


