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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 AUTÓNOMA DE 

GALICIA. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.Identificar as principais características e comportamentos de animais 
e plantas para adaptarse ao seu medio tendo en conta o seu contorno. 

1.1  Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu 
contorno (CMCCT, CCL). 

1.2  Identifica as partes dunha planta (CMCCT, CCL, CAA). 

1.3  Diferenza entre plantas silvestres e cultivadas (CMCCT, CCL, CAA). 

1.4  Diferenza entre animais salvaxes e domésticos e coñece os seus coidados 
(CMCCT, CCL, CAA). 

1.5  Amosa interese e respecto cara os seres vivos CMCCT, CSC). 

2. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 
diversidade. 

2.1  Identifica e describe as principais partes do corpo humano e compárao co 
doutros seres vivos (CSC, CCL, CMCCT). 

2.2  Identifica e describe as funcións vitais: nutrición, relación e reproducción 
(CMCCT, CCL). 

2.3 Identifica os órganos dos sentidos (CMCCT) 

2.4  Identifica emocións e sentimentos, propios e alleos, e manifesta condutas 
empáticas (CSC). 

3. Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 
descanso coa saúde e coa enfermidade. 

3.1  Valora a relación entre bos hábitos e saúde (CSC, CMCCT). 

3.2  Clasifica alimentos segundo a súa orixe (CCL, CMCCT). 

3.3  Manifesta condutas de hixiene e aseo persoal, valorando a hixiene, o 
descanso e o uso adecuado do tempo libre, e desenvolvendo hábitos para o 
coidado do corpo e de aceptación do seu corpo e do dos demais (CMCCT, 
CSC). 

4. Observar, identificar, diferenciar e clasificar materiais segundo 
propiedades físicas observables. 

4.1  Observa, identifica, diferencia e clasifica materiais segundo propiedades 
físicas como: olor, sabor, textura, peso, cor, dureza, estado, etc. (CSC, CCL, 
CMCCT). 

4.2  Identifica os cambios da materia como a disolución (CMCCT). 

5. Identificar e describir a auga e o aire como recursos fundamentais 
para a vida, e tomar conciencia do seu uso responsable. 

5.1  Valora e aplica usos responsables da auga na escola (CSC, CMCCT). 

  



 
 
 

 

  

 5.2  Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola (CSC, CMCCT). 

6. Observar, manexar e clasificar obxectos e aparellos simples 
domésticos e escolares identificando a súa utilidade, as partes que os 
compoñen e a enerxía que empregan. 

6.1 Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os 
beneficios que producen na vida cotiá (CSC, CMCCT). 

6.2  Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a importancia de 
cada profesión, a súa contribución á sociedade, evitando estereotipos sexistas 
(CSC, CMCCT). 

6.3  Coñece e valora os descubrimentos e inventos (CSC, CAA, CMCCT). 

6.4  Mostra interese pola protección do medio ambiente (CSC, CAA, CMCCT).  

  

  

  

  

  

  
 

 

 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: as tarefas, fichas...entregadas polo alumnado a través 
do correo electrónico, whatsapp... 

Instrumentos: email, whatsapp, teléfono... 

Cualificación 
final 

A cualificación final virá dada pola nota media das dúas avaliacións 
anteriores máis a valoración positiva das tarefas entregadas do terceiro 
trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Criterios de cualificación: 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

 



 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades propostas foron de reforzo, ampliación, repaso e 
continuar coas que fosen capaces de facer nos seus libros de texto, 
pois en 2º dispoñen de material funxible (escriben nos libros e non se 
volven reutilizar). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Na maioría dos casos atopámonos  con problemas de conexión a 
internetnou tamén de dispoñibilidade de ordenadores, tablets ou 
outros dispositivos, polo que a comunicación estableceuse 
basicamente a través do teléfono e do whatsapp, con resultados 
aceptables. Cando houbo que explicar algo fíxose con chamada 
telefónica e/ou explicacións escritas no whatsapp. Os traballos foron 
devoltos coas correccións e explicacións necesarias.  

Materiais e recursos 
Libro do alumno, material fotocopiado, fichas enviadas a través da 
páxina web do centro e do whatsapp. 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Como quedou exposto máis arriba, a información ao alumnado e 
familias faise mediante a páxina web do centro, a aplicación de 
whatsapp e tamén a través de abalar (profesorado) e abalar móbil 
(familias). 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e nos medios 
sinalados anteriormente. 

 
 

 

 

 


