
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 en particular as de 
acentuación (galego e castelán). 

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

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

centena de 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. Recoñecer os corpos xeométricos e calcular as áreas. - Calcula a área e o perímetro do triángulo, cadrado e rectángulo. 

6. Operar con fraccións e potencias (+,-,x,:) - Realiza operacións con fraccións. 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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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  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 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
As actividades realizadas neste trimestre son de recuperación, repaso, 
reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores.  
 A nota final do curso  en lingua castelá e lingua galega será a mesma que a 
da segunda avaliación por tratarse de materias de avaliación continua. 
A nota de matemáticas será a media aritmética da primeira e da segunda 
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 do terceiro trimestre son basicamente as marcadas polos 
libros dixitais EDIXGAL e actividades de reforzo e ampliación das 
aprendizaxes anteriores. 
Todos os luns envíase un planing coa tarefa semanal. Para a explicación 
das tarefas faise unha videoconferencia (en  ocasións é bastante difícil  a 
comunicación pola deficiente conectividadeCando xurden dúbidas acerca 
dos traballos resólvense por vía telefónica ou por whasapp). 
 Utilizamos tamén a videoconferencia para reunirnos en asamblea e 
provocar o debate onde o alumnado expresa as súas opinións, emocións 
e sentimentos. 
As actividades de lingua son sobre todo de expresión e comprensión 
escrita. As de matemáticas son de repaso de números naturais e 
decimais, problemas, cálculo, fraccións,… 
Faise a atención á diversidade con actividades de reforzo propostas pola 
especialista de  Audición e Linguaxe   e traballos de investigación para a 
ampliación de contidos traballados 
As actividades corrixidas selecciónanse en carpetas para ter un rexistro 
dos traballos elaborados polo alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Co alumnado que ten problemas coa conectividade solucionase por vía 
telefónica e mediante whatsapp. Esa vía sempre está dispoñible para 
todo o alumnado sempre que teñan problemas á hora de facer as tarefas 
diarias. 

 

Materiais e rec ursos 

 Somos un centro EDIXGAL, polo tanto todo o alumnado dispón de          
ordenador e libros dixitais. Tamén utilizamos a AULA VIRTUAL para facer 
actividades de reforzo e ampliación. 
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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 
correo eléctrónico, por videoconferencia ou plataforma Abalar. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


