
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
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. Comprender textos orais  e escritos (galego e castelán) 
identificando os aspectos xerais máis relevantes.  

- Comprende as ideas principais dun texto oral ou escrito e elabora un 
resumo.  

2. Elaborar pequenas exposicións orais (galego e castelán). - Iniciase na elaboración de pequenas exposicións orais. 

3. Ler textos de diversa tipoloxía con fluidez e precisión (galego e 
castelán). 

- Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton de voz adecuados. 

4. Crear textos sinxelos (galego e castelán) con creatividade, de 
diferentes tipoloxías que permitan narrar, describir, resumir, 
explicar e expoñer emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás. 

-  Elabora textos escritos como descricións, resumos, cómic, contos, 
poemas,  regueifas, cartas, correos electrónicos, mensaxes curtas, 
noticias, entrevistas, reportaxes,… 

5. Coidar a presentación dos traballos escritos en galego ou 
castelán e en calquera soporte. 

- Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas: marxes, 
limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos,… 

6. Coñecer e aplicar as normas ortográficas e as de acentuación 
(galego e castelán). 

- Aplica as normas de acentuación e utiliza as normas ortográficas 
aplicándoas nas súas producións escritas. 

7. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua 

- Coñece , recoñece e usa sinónimos,antónimos, polisémicos... 

                                               MATEMÁTICAS                                                          MATEMÁTICAS 

1. Ler, escribir e ordenar números naturais e decimais ata a o 
millón 

- Le, escribe e ordena números naturais e decimais. 

2. Dominar operacións básicas  con números naturais e decimais. - Fai operacións básicas con números naturais e decimais. 

3. Resolver problemas con operacións combinadas. - Resolve problemas propios de 6º nivel  con operacións combinadas. 

4. Realizar estimacións e medicións utilizando múltiplos e 
submúltiplos das unidades principais. 

- Estima, suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e 
superficie. 

5     Coñecer e operar co sistema métrico decimal - Coñece e opera co sistema métrico decimal 

CIENCIAS  DA NATUREZA CIENCIAS DA NATUREZA 

1.   Coñecer a estrutura dos seres vivos - Identifica e describe a estrutura dos seres vivos 

2     Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos - Clasifica aos seres vivos nos diferentes niveis 



 
 
 

   

 

3 . Investigar características dos ecosistemas - Coñece e explica as principais caraterísticas dos ecosistemas 

       4. Identificar e localizar os principais órganos implicados nas     
funcións vitais        

- Identifica e locañliza os principais órganos implicados nas funcións 
vitais 

5. Clasificar materiais segundo as súas características 
- Coñece e clasifica materiais segundo as súas propiedades e 

características 

       6.  Realizar experiencias sinxelas para determinar masa e 
volume 

     -       Describe a diferenza entre masa e volume 

CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS SOCIAIS 

1.  Identificar as institucións políticas do Estado -   Coñece as institucións do Estado 

2.  DescribIir a organización territorial do Estado español Describe e distingue a división territorial do estado 

3 . Describir as características xeográficas de España Coñece e sitúa os principais ríos, cadeas montañosas 

4.   Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os climas de 
España 

Describe as zonas climáticas do mundo e España 

5. Coñecer a Terra, a lúa e as súas caractrísticas e 
movementos 

Describe be coñece os movementos da terra e da Lúa 
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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: 
Observacíón directa e sistemática, valoración do traballo diario (calidade, 
comprensión, expresión, vocabulario, ortografía, presentación dos 
traballos escritos) , probas orais ao longo de cada unidade, probas escritas 
de resposta aberta(probas de desenvolvemento),probas obxectivas de 
respostas cerradas (completar, relacionar, respostas breves, ordenar...) 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

As actividades realizadas durante o terceiro trimestre son de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores.  A nota final do 
curso será a media da primeira e segunda avaliación en todas as materias 
agás Lengua e Lingua que levarán a nota da segunda avaliación por tratarse 
dunha avaliación continua. Teranse en conta os traballos e tarefas 
realizadas durante este terceiro trimestre, que en todo caso, servirían para 
subir ou redondear esa nota. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades 

        

Cada día pola mañá, a través de Edixgal: saúdo, situación anímica, mensaxes 
de ánimo e propostas de tarefas para ese día. O alumnado consulta dúbidas, 
pide explicacións. .. Cara á tardiña danse as solucións das actividades e faise o 
envío e corrección dos traballos que non son de autocorrección. 
Os xoves, videoconferencia a través da plataforma Cisco Webex Meetings . Ás 
veces a comunicación é deficiente , pois so nos escoitamos; pero serve de 
descarga emocional , moi importante nestes intres. 
En Lengua e Lingua: resumo de lecturas online, descricións, relatos, textos 
instrutivos, reseñas de libros ou películas, exercicios de comprensión lectora, 
ortografía e gramática 

En Matemáticas: fichas e actividades online de repaso: números naturais, 
decimais, operacións, problemas... 
En Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza: repaso dos temas xa dados con 
diversas actividades, blog Enrique Alonso para traballar ríos, sistemas 
montañosos, provincias... 
Faise a atención á diversidade con actividades de reforzo propostas pola 
especialista de  Audición e Linguaxe , 

 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Ao ser un centro Edixgal, seguimos traballando cos libros dixitais de Edebé 
e aulaPlaneta. Descargas de url para outras actividades(lecturas 
online,retos, experimentos..).Co alumnado que ten problemas coa 
conectividade soluciónase por vía telefónica , mediante whatsapp e 
traballos e fichas enviadas a través do Concello de Zas. 

 

Materiais e recursos 
 Libros dixitais Edebé  e aulaPlaneta,  Plataforma Cisco Webex Meetings. 
Todo o alumnado ten portátil persoal ou do centro educativo,  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información ao alumnado e ás familias é por vía telefónica, por 
Whatsapp, por correo eléctrónico, por videoconferencia Webex 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 


