
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 2 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 



 
 
 
 

 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

 
CIENCIAS SOCIAIS 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 
organización de información sobre fenómenos previamente delimitados, a 
realización dun produto, a documentación do proceso e a comunicación 
do resultados. 

-Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), 
selecciona a información relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas 
e as comunica oralmente, por escrito ou en soporte dixital. 

-Realiza e presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, e de maneira 
ordenada, clara e limpa. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo 
capaz de representar mentalmente o seu corpo na organización das 
accións motrices. 

 
EFB2.2.5. Reacciona ante combinacións de estímulos visuais, auditivos e táctiles, 
dando respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, hixiene, a alimentación e 
os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha 
actitude responsable cara un mesmo ou mesma 

 
EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades 
físicas, con ou sen oposición,aplicando principios e regras para resolver 
as ituacións motrices, actuando de forma individual,coordinada e 
cooperativa e desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos e 
actividades. 

 
 
EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades. 

 
TERCEIRO CURSO 



 
 
 

 

B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas e deportivas de 
Galicia. 

 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as 
regras básicas. 

 
CIENCIAS NATURAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais e plantas do 
seu contorno próximo recoñecer as súas características principais e 
buscar información en fontes variadas 

 
CNB3.1.3. Utiliza claves e guías paraa clasificación de animais e plantas 

B3.2. Observar e rexistrar de formacooperativa, algún proceso asociado 
ao ciclo vital dun ser vivo, no seu medio ou na aula. Comunicar de xeito 
oral e escrito os resultados, empregando soportes textuais variados. 

CNB3.2.2. Rexistra e comunica de xeito oral e escrito os resultados da 
observacióndo ciclo vital previamente planificado. 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis 
importantes para o seu funcionamento. 

CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa do propio corpo, o seu funcionamento 
nunsentido global e os cambios nas distintas etapas da vida. 

B2.2. 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. 

CNB2.2.2. Recoñece algúns factores causantes das enfermidades máis 
habituais(caries, catarros, gripe e obesidade) e aplica actuacións para á súa 
prevención. 

 
LINGUA E LITERATURA GALEGA E CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender textos orais sinxelos dos medios de comunicación, 
extraendo o sentido global e información específica. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais duntexto oral sinxelo dos medios da 
comunicación, extraendo o sentido global da mensaxe. 

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propio do uso contián 
ou do ámbito académico. 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos (explicacións, breves 
exposicións, narracións curtas...) presentando as ideas cunha coherencia lineal 
elemental e responde preguntas aclaratorias elementais sobre o seu contido 

B1.6. Utilizar os medios de comunicación social como instrumento de 
aprendizaxe. 

LCB1.6.1. Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para obter 
información. 



 
 
 

B2.2. Comprender distintos tiposde textos adaptados á súa idade e valorar 
a lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a ortografía 
correcta e como gozo persoal 

LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, 
textos de diversa tipoloxía textual 

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentessoportes, textos sinxelos propios da 
vida cotiá, do ámbito escolar e social, utilizando elementos de cohesión básicos: 
noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, anuncios 
publicitarios, receitas, instrucións, normas... 

B4.4. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar 
na aprendizaxe. 

LCB4.4.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos dixitais. 

 
MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as 
operación obtidas. 

MTB1.1.2. Reflexiona sobre o proceso deresolución de problemas:revisa as 
operaciónsutilizadas, as unidades dos resultados,comproba e interpreta as 
solucións nocontexto da situación, busca outras formas deresolución etc. 

B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na 
resolución de problemas contextualizados 

 MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa operación de división dunha cifra na 
resolución de problemas contextualizados. 

B4.1. Identificar figuras planas e corpos xeométricos, nomeando e 
recoñecendo os seus elementos básicos (lados, vértices, caras, arestas e 
ángulos) 

MTB4.1.1. Coñece e identifica os elementos básicos dos corpos xeométricos (lado, 
ánguloe vértice) 

B1.3. Utilizar os medios tecnolóxicosde modo habitual no proceso de 
aprendizaxe, buscando, analizando eseleccionar información relevante 
eninternet ou en outras fontes elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións 

MTB1.3.1. Iníciase na utilización de ferramentas tecnolóxicas, nomeadamente a 
calculadora, para a realización de cálculos numéricos, para aprender e resolver 
problemas. 



 
 
 

 
LINGUA ESTRANXEIRA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e a información mais relevante do texto 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, avisos). 

B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de ob- 

xectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando ex- 

presións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas 

ou enlazadas con conectores básicos (and/or). 

 
PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a e aos demais cunha pronuncia 
e entoación comprensibles. 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións, interroga- 

cións e interrogacións. 

 
PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio 
visual redundante e identifica os e as personaxes principais. 

B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos de 

frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable co- 

rrección as convencións ortográficas e os principais signos de puntua- 

ción, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

 
PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase 
como, por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, 
que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e aplicar 
progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a unha com- 
prensión adecuada do texto 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre os de- 

mais. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais utilizando 

as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 

coas súas experiencias. 

 
PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións mais habituais. 



 
 
 

 
RELIXIÓN CATÓLICA 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Descubrir a importancia de Moisés para a liberación do pobo de Israel Aprende e ordena cronolóxicamente os principais feitos da historia de 
Moisés 

Expresar o verdadeiro significado do Nadal Resume en que consiste o Nadal para os cristiáns 

Asociar o Bautismo de Xesús co momento no que inicia a súa vida 
Pública 

Narra os cambios que o Bautismo introduce na vida de Xesús 

Distinguir como Xesús fai felices aos homes a través dos seus xestos e 
accións 

Descubre , nos relatos dos milagros, os xestos e as accións de 
Xesús que fan felices aos homes 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

MÚSICA 3º E 4º 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son 

e coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas. 

- Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

- Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

B1.2. Identificar e describir as características de elementos musicais e 

calidades dos sons do contexto. 

- Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe 

musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

- Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e agrupacións ins- 

trumentais ou vocais. 



 
 
 

B2.1. Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, 

en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical. 

-  Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos con e sen acompañamento. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diver- 

sos materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

-  Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para 

crear pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e repre- 

sentacións dramáticas. 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expre- 

sión corporal e a danza. 

-  Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden 

coa forma interna dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e 

rondó. 

 

 
PLÁSTICA 3º E 4º 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar 
un produto artístico final. 

EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas 
técnicas e actividades manipulativas. 

B2.2. Coidar o material e os espazos e utilizalos adecuadamente. EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se uti- 
lizan nas producións artísticas 

EPB2.1.5. Experimenta con materiais e texturas para creacións orixinais, integrán- 
doos de diferentes maneiras 

B2.2. Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, ma- 

nexando ferramentas básicas de precisión e utilizando escalas e 

proporcións. 

EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como un elemento que estrutura o espazo gráfico. 
EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con figuras xeométricas, apreciando o 
valor expresivo da cor. 



 
 
 
 

 
CUARTO CURSO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 
CIENCIAS SOCIAIS E NATURAIS 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

-Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 
organización de información sobre fenómenos previamente 
delimitados, a realización dun produto, a documentación do proceso e 
a comunicación do resultados. 

-Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), 
selecciona a información relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e 
as comunica oralmente, por escrito ou en soporte dixital. 

-Realiza e presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, e de maneira ordenada, 
clara e limpa. 

 
LINGUAS 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

-Manter unha actitude de escoita, deixando falar aos demais,sen 
anticiparse ao que van dicir e respectando as súas opinións. 

-Atende as intervencións dos demais en actos de fala orais, sen interromper. 

-Respecta as opinións da persoa que fala e as quendas de palabra. 

-Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 
producen, valorando e respectando as normas. 

-Expresarse cunha pronuncia e dicción correctas (articulación e volume). 

-Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

 

-Comprender, localizar e seleccionar información explícita en textos 
escritos de soportes varios. (Web, libros, carteis). 

-Comprende a información relevante en textos propios de situacións cotiás e dos 
medios de comunicación social. 

-Identifica as ideas principais dun texto (narrativo, descritivo, expositivo) adecuado á 
súa idade. 

-Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos 

 
-Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos. 

-Descodifica sen dificultade as palabras. 

-Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes tipos 
de textos apropiados á súa idade. 



 
 
 
 

-Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, 
describir e resumir emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás. 

-Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e 
comunicar información. 

-Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua escrita. 

-Elaborar textos narrativos, expositivos, descritivos. 

-Resume o contido de textos sinxelos. 

-Elaborar en diferentes soportes textos como resumos, informes, descricións, correos 
electrónico. 

-Pon interese e esfórzase por escribir correctamente 

-Usar, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de 
texto. 

-Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 

-Identificar o xénero literario ao que pertence uns textos dados. 
-Identifica o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: narrativa, poesía e 
teatro. 

 
MATEMÁTICAS 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

-Identificar e resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados para 
a resolución de problemas. 

-Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as operacións 
utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto 
da situación, busca outras formas de resolución etc. 

-Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático. 

-Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos 
tipos de números. 

-le, escribe e ordena números naturais, decimais... utilizando razoamentos apropiados 
e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

-Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as súas propiedades, as estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se 
realizará. 

 
-Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. 

-Realiza operacións con números naturais e decimais na resolución de problemas 

-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. 

-Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división 
(de ata dúas cifras) con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
  

 

-Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

-Expresar con claridade e coherencia opinións, sentimentos e emocións. 

-Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e non verbal, en 
consonancia cos sentimentos. 

-Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais. 

-Expón respectuosamente os argumentos. 

-Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con 
empatía 

-Escoita exposicións orais e entende a comunicación desde o punto de vista da persoa 
que fala. 

 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo 
capaz de representar mentalmente o seu corpo na organización das 
accións motrices. 

 
EFB2.2.5. Reacciona ante combinacións de estímulos visuais, auditivos e táctiles, 
dando respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, hixiene, a alimentación 
e os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha 
actitude responsable cara un mesmo ou mesma 

 
EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de 
actividades físicas, con ou sen oposición,aplicando principios e regras 
para resolver as ituacións motrices, actuando de forma 
individual,coordinada e cooperativa e desempeñando as diferentes 
funcións implícitas en xogos e actividades. 

 

 
EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades. 

B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas e 
deportivas de Galicia. 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia seguindo as regras 
básicas. 

ACTIVIDADES: vídeos, propostas de xogo individual e en familia, construción de enredos, retos nos que se traballan diferentes capacidades físicas básicas. 

 

 



 
 
 

 
LINGUA ESTRANXEIRA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Comprender a idea global e a información máis 

importante en textos orais moi breves con estruturas simples e 

coñecidas cun léxico de uso cotiá con axuda de elementos lingüísticos 

e non lingüísticos presentes nas situacións comunicativas e 

conectados cos propios in- tereses e coas propias experiencias, 

articulados con claridade e lenta- mente, transmitidos de viva voz ou 

por a través de recursos multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

 

 
PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de textos 
orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios audiovi- 
suais ou da Internet adecuados a súa idade. 

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comuni- 

cación sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna 

inmediata, usando expresións e frases coñecidas e de uso frecuente, 

normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or/ 

then). 

 
PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e ele- 
mentais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre 
persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

B3.2. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a com- 

prensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sin- 

xelos. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio 
visual, acorde a súa idade procedente dos medios de comunicación adaptados a súa 
competencia lingüística. 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos. 
PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando a es- 
trutura gramatical coñecida. 

B5.4. Obter e dar información persoal, sobre o seu contorno máis in- 

mediato en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 
PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe 

cotiás en distintos contextos. 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. en- 

lazar frases sinxelas con conectores básicos como and, or, then). 
PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habi- 
tuais. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación indirecta do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Valoración cuantitativa do progreso individual (cualificacións). 

Valoración cualitativa do progreso individual (anotacións e puntualizacións). 

Teranse en conta os traballos realizados e presentados durante o período de escolarización na casa, así como o seguimento do 
traballo através do contacto cos alumnos. No mes de xuño, ata cinco días antes da avaliación, recolleranse os traballos propostos 
desde a declaración do estado de alarma. 

Instrumentos: 

Observación indirecta. 

Avaliación de contidos, rexistro semanal das tarefas propostas. Avaliación 

para competencias, segundo as actividades realizadas. Outros documentos 

gráficos ou textuais. 

Coloquios e intervencións por videoconferencia, telefónico, WhatsApp... Proxectos persoais. 

Tarefas de repaso, recuperación e ampliación de determinados contidos. 

Cualificación final 

1. Traballo autónomo (na casa )  

• Realización sen axuda externa. 

• Estimación do tempo empregado para resolver unha actividade. 

• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 

• Orde e limpeza na presentación. 

• Caligrafía. 

• Destrezas. 

• Revisión do traballo antes de dalo por finalizado. 

• Valoración do traballo na casa. 

• Creatividade. 

 
2. Actividades TIC.  

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e adecuación. 

• Valoración do tempo empregado/tempo necesario para resolver unha actividade. 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía lexible. 

• Tempo de realización. 

• Destrezas. 



 
 
 

 

• Uso adecuado e guiado do ordenador e dalgunha ferramenta telemática. 

Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar información sinxela ou resolver unha actividade. 
• Tipo de participación (autónoma, con apoio ou ningunha). 

• Grao de elaboración da resposta. 

• Interese, motivación. 

 
3. Participación e seguimento das clases telemáticas (intervencións orais, tipo de respostas...).  

• Mensaxe estruturada. 

• Nivel e calidade das intervencións. 

• Uso de vocabulario apropiado. 

• Comportamento. 

• Esforzo. 

• Interese. 

• Grao de comunicación cos compañeiros e compañeiras. 

 
4. Dossier de traballo individual.  

• Interese, motivación. 

• Creatividade. 

• Iniciativa. 

• Opinión persoal do traballo e de como se fixo. 

• Presentación clara e ordenada. 

• Actualizado. 

Razoamento da selección das producións que forman o dossier 

A cualificación final do curso terá en conta as cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións. 

A nota final acadada poderase ver incrementada ata un 20% da en función do traballo presentado polo alumno desde a declaración 
do estado de alarma. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Os criterios serán os básicos das materias e avaliacións correspondentes non superadas. 

Criterios de cualificación: 

A cualificación final do curso terá en conta as cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións. 

A nota final acadada poderase ver incrementada ata un 20% da en función do traballo presentado polo alumno desde a declaración 
do estado de alarma. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Os alumnos con materias pendentes deberán presentar os traballos solicitados para poder superar as mesmas. No mes de xuño, ata 
cinco días antes da avaliación, recolleranse os traballos propostos. 

 



 
 
 

 3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

 
Actividades 

"Segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, deseñaremos tarefas de recuperación, repaso e reforzo e, no seu caso, 
ampliación das aprendizaxes anteriores no 3º trimestre así como a realización de actividades globalizadoras" 
De Lecturas, comprensión lectora, operacións, problemas e traballos en soporte dixital. 

 

 

 

 

 

 
Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten algún tipo de conectividade, xa sexa por videoconferencia, whatsapp, correo electrónico e chamadas 
individualizadas. 

- Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus coñecementos previos e da 
memorización comprensiva. 

- Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por eles mesmos, atendendo así ás necesidades individuais 
de cada alumno/a. 

- Favorecer situacións en que os alumnos deben actualizar os seus coñecementos. 

- Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos dunha maneira lúdica, co fin de que resulten 
motivadoras. 

- Favorecer que o alumnado gañe unha maior autonomía en diferentes tarefas cotiás. 

- Os contidos das áreas estarán interrelacionados entre si, potenciando así un enfoque globalizado e interdisciplinario que 
teña en conta a transversalidade da aprendizaxe baseada en competencias. 

- Os contidos traballaranse na casa con proxectos, pequenas investigacións no medio, actividades de experimentación, 
resolución de problemas concretos, realización de debates sobre temas de actualidade, onde o alumnado avance no 
desempeño das competencias clave ao longo da etapa, elixindo en cada caso a metodoloxía axeitada en función das 
necesidades e desenvolvendo o seu espírito critico. 

 

 

 

Materiais e recursos 

Libros de texto. 

Cadernos de traballo. 

Materiais didácticos de elaboración propia. 

Fichas de reforzo e apoio. 

Recursos didácticos na rede. 

Recursos didácticos audiovisuais de elaboración propia por parte do profesorado. 

Blog de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

O profesorado informará ás familias e ao alumnado da modificación da programación para a terceira avaliación a 
través dos medios utilizados nestes momentos: correo electrónico, grupo de Whatsapp, videoconferencia, 
telefonicamente e enlace á páxina web. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


