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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio 
de 

avaliació
n

Estándar de aprendizaxe

B1.1. VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna.

B2.7. VSCB2.7.1.Comprende e aprecia positivamente as diferenzas culturais.

B3.5. VSCB3.5.1. Razoa o sentido da responsabilidade social e da xustiza social.

B3.8.
VSCB3.8.3. Axuíza criticamente as circunstancias de persoas que viven en situacións de 
privación dos dereitos básicos.

B3.10.
VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de 
oportunidades de homes e mulleres.

B3.11.
VSCB3.11.3. Participa no benestar da contorna próxima baseándose nos dereitos e 
deberes dos cidadáns e cidadás.

B3.13.
VSCB3.13.1. Analiza,explica e expón as causas e consecuencias da intervención humana 
no medio.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: realización de proxectos, análise das 
producións do alumnado e do traballo diario, cuestionarios 
interactivos, observación e corrección das tarefas entregadas.

Instrumentos: lista de control, anecdotarios e caderno de 
seguimento.

Cualificación 
final

A cualificación final obterase tendo enconta o seguinte: 
• Media da 1º e 2ª avaliación. 
• O traballo do terceiro trimestre, exclusivamente, para 

recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a 
cualificación final.  
As materias non superadas da primeira e/ou da segunda 
avaliación poderán recuperarse co traballo e as probas que 
se poidan facer durante o terceiro trimestre coa educación 
non presencial que se está levando a cabo. Teranse en 
conta os estándares de aprendizaxe imprescindibles de 
cada materia correspondentes á 1ª e 2ª avaliación.  

O alumnado promocionará de nivel sempre e cando o equipo 
docente considere que acadou os aspectos de índole curricular e 
madurativo imprescindibles para continuar no curso seguinte. 
Esta decisión tomaraa o equipo docente de forma colexiada, non 
obstante terá especial consideración a opinión do titor ou titora. 
Este proceso contará co asesoramento da Orientadora. A 
repetición será unha medida excepcional. 

A nivel curricular teranse en conta os estándares de aprendizaxe 
das áreas instrumentais considerados imprescindibles 
correspondentes á 1ª e 2ª avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades Realizáronse principalmente actividades de repaso e  
reforzo de contidos traballados no 1º e 2º trimestre.

M e t o d o l o x í a 
(alumnado con 
conectividade e 
s e n 
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade a internet. 
A metodoloxía é activa e moi autónoma, a través dos 
recursos da plataforma e-dixgal, e outros recursos 
interactivos. O alumnado é o protagonista da aprendizaxe, 
tengo que acceder ós contidos, resolver as tarefas e 
posteriormente envialas para a súa corrección. 

A través das tarefas propostas desenvólvese a comprensión 
lectora, a capacidade resolutiva, de investigación e de 
síntese, favorecendo as hablidades de pescuda e selección 
de información, partindo dende os seus intereses e os 
coñecementos previos, traballados durante as semanadas de 
clase presencial. 

Así, as actividades céntranse principalmente na reflexión do 
alumnado, fomentando o seu espíritu crítico ante situacións 
de inxustiza ou actitudes incorrectas. Deste xeito, a 
comunicación é constante e recíproca, recibindo e 
reflexionando con eles e elas as respostas das distintas 
actividades.

M a t e r i a i s e 
recursos

Recursos interactivos da plataforma e-dixgal, a través da cal 
se realizan cuestionarios, tarefas de investigación, vídeos, 
mapas conceptuais e propostas lúdicas como encrucillados, 
sopas de letras, adiviñas, curtametraxes ou enigmas. 
Ademais doutros recursos interactivos como o Kahoot. 

No tocante á comunicación cos pais/nais, e cos propios 
alumnos/as, empregamos o móbil persoal, a mensaxería de 
e-dixgal e a plataforma abalar. 
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 
familias

• As familias serán informadas da modificación das 
programacións mediante mensaxe enviado a través da 
aplicación Abalar. 

• Páxina web do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio 
de 

avaliació
n

Estándar de aprendizaxe

B1.3.
MTB1.3.1. Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias idóneas para 
cada caso. 

B1.5.
MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e  os procesos desenvoltos, 
valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras semellantes.

B2.1.

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de 
datacións. 
MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando 
o valor de posición de cada unha das súas cifras.

B2.2.
MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras.

B2.3.
MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións 
equivalentes.

B2.4

MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 

MTB2.4.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo 
equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores na interpretación 
e resolución de problemas.

B2.5.

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto 
dunha fracción por un número. 

MTB2.5.2. Realiza operacións con números decimais.

B2.6.

MTB2.6.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e 
división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en situacións cotiás. 

MTB2.6.7. Descompón números decimais atendendo o valor de posición das súas cifras.

B2.7.

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, 
empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, 
valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso. 
MTB2.7.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: 
revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no. contexto e buscando outras formas de resolvelo.

B3.1.
MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; elixindo a unidade e os 
instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral 
o proceso seguido e a estratexia utilizada.
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B3.2. 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie en forma 
simple dando o resultado na unidade determinada de antemán. 

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada 
en forma complexa e viceversa. 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 

B3.4. MTB3.4.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionais.

B4.1.
MTB4.1.1. Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: consecutivos, 
adxacentes, opostos polo vértice…
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: realización de proxectos, análise das 
producións do alumnado e do traballo diario, cuestionarios 
interactivos, observación e corrección das tarefas entregadas e 
outras probas específicas interactivas.

Instrumentos: lista de control, anecdotarios e caderno de 
seguimento.

Cualificación 
final

A cualificación final obterase tendo enconta o seguinte: 
• Media da 1º e 2ª avaliación. 
• O traballo do terceiro trimestre, exclusivamente, para 

recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a 
cualificación final.  
As materias non superadas da primeira e/ou da segunda 
avaliación poderán recuperarse co traballo e as probas que 
se poidan facer durante o terceiro trimestre coa educación 
non presencial que se está levando a cabo. Teranse en 
conta os estándares de aprendizaxe imprescindibles de 
cada materia correspondentes á 1ª e 2ª avaliación.  

O alumnado promocionará de nivel sempre e cando o equipo 
docente considere que acadou os aspectos de índole curricular e 
madurativo imprescindibles para continuar no curso seguinte. 
Esta decisión tomaraa o equipo docente de forma colexiada, non 
obstante terá especial consideración a opinión do titor ou titora. 
Este proceso contará co asesoramento da Orientadora. A 
repetición será unha medida excepcional. 

A nivel curricular teranse en conta os estándares de aprendizaxe 

das áreas instrumentais considerados imprescindibles 

correspondentes á 1ª e 2ª avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Realizáronse principalmente actividades de repaso e  
reforzo de contidos traballados no 1º e 2º trimestre. 
Ademais disto, tarefas para afondar nestes contidos, a 
través de explicacións e aclaracións por medio de vídeos 
e esquemas dixitais.

M e t o d o l o x í a 
(alumnado con 
conectividade e 
s e n 
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade a internet. 
A metodoloxía é activa e moi autónoma, a través dos 
recursos da plataforma e-dixgal, e outros recursos 
interactivos. O alumnado é o protagonista da aprendizaxe, 
tengo que acceder ós contidos, resolver as tarefas e 
posteriormente envialas para a súa corrección. 

A través das tarefas propostas desenvólvese a comprensión 
lectora, a capacidade resolutiva, de investigación e de 
síntese, favorecendo as hablidades de pescuda e selección 
de información, partindo dende os seus intereses e os 
coñecementos previos, traballados durante as semanas de 
clase presencial. 

Así, as actividades céntranse principalmente no cálculo 
mental, no razoamento lóxico e na capacidade para resolver 
problemas relacionados coa vida cotiá, tanto a nivel inductivo 
como deductivo. Para facer máis levadeira e situación de 
confinamento, plantéxanse actividades de carácter lúdico: 
sudokus, puzzles matemáticos, adiviñas de cálculo…

M a t e r i a i s e 
recursos

Recursos interactivos da plataforma e-dixgal, a través da cal 
se realizan cuestionarios, tarefas de investigación, vídeos, 
mapas conceptuais e propostas lúdicas como encrucillados, 
sopas de letras, adiviñas ou enigmas. Ademais doutros 
recursos interactivos como o Kahoot. 

No tocante á comunicación cos pais/nais, e cos propios 
alumnos/as, empregamos o móbil persoal, a mensaxería de 
e-dixgal e a plataforma abalar. 
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

• As familias serán informadas da modificación das 
programacións mediante mensaxe enviado a través da 
aplicación Abalar. 

• Páxina web do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B1.1 

 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes da radio, da televisión ou de internet, identifica o tema e elabora 
un resumo. 

B1.2 LGB1.2.1. Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, con certa autonomía, a información relevante e 
necesaria para realizar traballos ou completar información, valorando os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

B1.6 LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega 
en calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra dela. 

B1.12 LGB1.12.1. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe non sexista. 

B1.12 LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

B1.14 LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

B2.1 LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

B2.1 LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e expositivo). 

B2.1 LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto. 

B2.3 LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas principais e secundarias. 

B2.5 LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información nun texto sinxelo adecuado á súa idade. 

B3.1 LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de maneira xeral, os enunciados. 

B3.1 LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non 
sexista. 

B3.1 LGB3.1.5. Escribe e presenta textos propios elaborando borradores. 

B3.2 LGB3.2.3. Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a 
linguaxe ás características de cada xénero. 

B3.3 LGB3.3.1. Elabora textos escritos propios do ámbito académico (cuestionarios, resumos, descricións, explicacións...) para obter, organizar e 
comunicar información. 

B3.5 LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións elementais. 

B4.1 LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e 
preposición. 

B4.1 LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

B4.2 LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas súas producións escritas con especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, 
s/x, ll/i/x. 

B4.3 LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. 

B5.2 LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de proxectos, análise das producións 
do alumnado e do traballo diario, cuestionarios interactivos, 
observación das tarefas entregadas, e outras probas específicas 
interactivas.  

Instrumentos: Lista de control, anecdotarios, e caderno de 
seguimento.  

Cualificación 
final 

A cualificación final obterase tendo en conta o seguinte: 

• Media da 1º e 2ª avaliación. 

• O traballo do terceiro trimestre, exclusivamente, para recuperar 
as avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final.  

As materias non superadas da primeira e/ou da segunda 
avaliación poderán recuperarse co traballo e as probas que se 
poidan facer durante o terceiro trimestre coa educación non 
presencial que se está levando a cabo. Teranse en conta os 
estándares de aprendizaxe imprescindibles de cada materia 
correspondentes á 1ª e 2ª avaliación.  

 

O alumnado promocionará de nivel sempre e cando o equipo 

docente considere que acadou os aspectos de índole curricular e 

madurativo imprescindibles para continuar no curso seguinte. Esta 

decisión tomaraa o equipo docente de forma colexiada, non obstante 

terá especial consideración a opinión do titor ou titora. Este proceso 

contará co asesoramento da Orientadora. A repetición será unha 

medida excepcional. 

A nivel curricular teranse en conta os estándares de aprendizaxe das 

áreas instrumentais considerados imprescindibles correspondentes á 

1ª e 2ª avaliación.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Na súa maioría, actividades de repaso e reforzo dos contidos 

dados no primeiro e segundo trimestre. Ademais disto, tarefas 

para afondar nestes contidos, a través de explicacións e 

aclaracións por medio de vídeos e esquemas dixitais.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade a internet.  

A metodoloxía é activa e moi autónoma, a través dos recursos 

da plataforma e-dixgal, e outros recursos interactivos. O 

alumnado é protagonista da aprendizaxe, tendo que acceder os 

contidos, resolver as tarefas e posteriormente envialas para a 

súa corrección.  

A través das tarefas desenvólvese a comprensión lectora, a 

capacidade resolutiva, de investigación e síntese, favorecendo 

as habilidades de pescuda e selección da información, partindo 

dende os seus intereses e o coñecementos previos, traballados 

durante as semanas de clase presencial.  

Trabállase o proceso de escritura e as súas fases: planificación, 

borrador e revisión, procurando sempre a súa motivación, e 

empregando propostas cun carácter lúdico, que fagan máis 

levadeira a situación actual de confinamento.  

Materiais e 
recursos 

Recursos interactivos da plataforma e-dixgal, a través da cal se 

realizan cuestionarios, tarefas de investigación, vídeos, mapas 

conceptuais,  propostas lúdicas como encrucillados, sopas de 

letras, adiviñas ou enigmas.  

Ademais doutros recursos interactivos como o Kahoot. 

No tocante á comunicación cos pais, empregamos o móbil 

persoal, ademais da plataforma abalar.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• As familias serán informadas da modificación das 
programacións mediante mensaxe enviado a través da 
aplicación Abalar. 

• Páxina web do centro. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 

B1.1 

 
LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos ao grao de formalidade dos contextos nos que produce o seu discurso: 
debates, exposicións planificadas, conversas 

B1.5 LCB1.5.1. Comprende a 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 

B2.1 LCB2.1.3. Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía do ámbito escolar e socia 
B2.1 LCB2.1.4. Resume textos lidos de diferente tipoloxía e adecuados a súa idade, reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais. 
B2.1 LCB2.4.3. Identifica o argumento de lecturas realizadas dando conta dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou autora, xénero. 
B2.1 LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento guiado da información. 
B3.1 LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo á forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos): diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios 
publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas... 

B3.1 LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 
B3.3 LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e ortográficas propias do nivel nos seus textos escritos 
B3.3 LCB3.3.3. Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de planificación, procura e selección da información: tomar notas, elaborar 

esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais. 
B3.6 LCB3.6.1. Expresa, por escrito, utilizando de xeito habitual, unha linguaxe non sexista e respectuosa coas diferenzas. 
B3.7 LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar 

información, crear táboas e gráficas 
B4.2 LCB4.2.5. Recoñece a oración simple en textos sinxelos e distingue suxeito e predicado. 

B4.3 LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas producións escritas. 
B4.4 LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita. 
B4.4 LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto. 
B4.4 LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

B4.5 LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos didácticos ao seu alcance e propios da súa idade, como apoio e 
reforzo da aprendizaxe. 

B5.2 LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

B5.4 LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de proxectos, análise das producións 
do alumnado e do traballo diario, cuestionarios interactivos, 
observación das tarefas entregadas, e outras probas específicas 
interactivas.  

Instrumentos: Lista de control, anecdotarios, e caderno de 
seguimento.  

Cualificación 
final 

A cualificación final obterase tendo en conta o seguinte: 

• Media da 1º e 2ª avaliación. 

• O traballo do terceiro trimestre, exclusivamente, para recuperar 
as avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final.  

As materias non superadas da primeira e/ou da segunda 
avaliación poderán recuperarse co traballo e as probas que se 
poidan facer durante o terceiro trimestre coa educación non 
presencial que se está levando a cabo. Teranse en conta os 
estándares de aprendizaxe imprescindibles de cada materia 
correspondentes á 1ª e 2ª avaliación.  

 

O alumnado promocionará de nivel sempre e cando o equipo 

docente considere que acadou os aspectos de índole curricular e 

madurativo imprescindibles para continuar no curso seguinte. Esta 

decisión tomaraa o equipo docente de forma colexiada, non obstante 

terá especial consideración a opinión do titor ou titora. Este proceso 

contará co asesoramento da Orientadora. A repetición será unha 

medida excepcional. 

A nivel curricular teranse en conta os estándares de aprendizaxe das 

áreas instrumentais considerados imprescindibles correspondentes á 

1ª e 2ª avaliación.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Na súa maioría, actividades de repaso e reforzo dos contidos 

dados no primeiro e segundo trimestre. Ademais disto, tarefas 

para afondar nestes contidos, a través de explicacións e 

aclaracións por medio de vídeos e esquemas dixitais.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade a internet.  

A metodoloxía é activa e moi autónoma, a través dos recursos 

da plataforma e-dixgal, e outros recursos interactivos. O 

alumnado é protagonista da aprendizaxe, tendo que acceder os 

contidos, resolver as tarefas e posteriormente envialas para a 

súa corrección.  

A través das tarefas desenvólvese a comprensión lectora, a 

capacidade resolutiva, de investigación e síntese, favorecendo 

as habilidades de pescuda e selección da información, partindo 

dende os seus intereses e o coñecementos previos, traballados 

durante as semanas de clase presencial.  

Trabállase o proceso de escritura e as súas fases: planificación, 

borrador e revisión, procurando sempre a súa motivación, e 

empregando propostas cun carácter lúdico, que fagan máis 

levadeira a situación actual de confinamento.  

Materiais e 
recursos 

Recursos interactivos da plataforma e-dixgal, a través da cal se 

realizan cuestionarios, tarefas de investigación, vídeos, mapas 

conceptuais,  propostas lúdicas como encrucillados, sopas de 

letras, adiviñas ou enigmas.  

Ademais doutros recursos interactivos como o Kahoot. 

No tocante á comunicación cos pais, empregamos o móbil 

persoal, ademais da plataforma abalar.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• As familias serán informadas da modificación das 
programacións mediante mensaxe enviado a través da 
aplicación Abalar. 

• Páxina web do centro. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 

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 

avaliació
n

Estándar de aprendizaxe

B1.1.
CSB1.1.1.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 e/ou por escrito.

B1.3.
CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre Ciencias sociais.

B2.1.
CSB2.1.1.Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e explica os seus 
principais compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa.

B2.2.
CSB2.2.1. Describe ascaracterísticas,compoñentes do Sistema Solar, localizando o Sol no 
centro do mesmo e os planetas segundo a súaproximidade.

B2.3.
CSB2.3.1. Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe do xiro e os 
polos xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu efecto combinado e calcula os fusos 
horarios.

B2.8.

CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en España e as súas 
vertentes hidrográficas.  

CSB2.8.2.Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de España.

B2.9.
CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da 
acción humana neste.

B3.1.
CSB3.1.1.Identifica,respecta e valora os principios democráticos máis importantes 
establecidos na Constitución e explica a importancia que a Constitución ten para o 
funcionamento do Estado español.

B3.2.
CSB3.2.2.Identifica e comprende a división de poderes do Estado e cales son as 
atribucións recollidas na Constitución para cada un deles.

B3.4.
CSB3.4.1.Valora, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, 
política e lingüística nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural.

B3.5.
CSB3.5.1.Define demografía e poboación, comprende os principais conceptos 
demográficos e os principais factores que afectan á de poboación.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: realización de proxectos, análise das 
producións do alumnado e do traballo diario, cuestionarios 
interactivos, observación e corrección das tarefas entregadas.

Instrumentos: lista de control, anecdotarios e caderno de 
seguimento.

Cualificación 
final

A cualificación final obterase tendo enconta o seguinte: 
• Media da 1º e 2ª avaliación. 
• O traballo do terceiro trimestre, exclusivamente, para 

recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a 
cualificación final.  
As materias non superadas da primeira e/ou da segunda 
avaliación poderán recuperarse co traballo e as probas que 
se poidan facer durante o terceiro trimestre coa educación 
non presencial que se está levando a cabo. Teranse en 
conta os estándares de aprendizaxe imprescindibles de 
cada materia correspondentes á 1ª e 2ª avaliación.  

O alumnado promocionará de nivel sempre e cando o equipo 
docente considere que acadou os aspectos de índole curricular e 
madurativo imprescindibles para continuar no curso seguinte. 
Esta decisión tomaraa o equipo docente de forma colexiada, non 
obstante terá especial consideración a opinión do titor ou titora. 
Este proceso contará co asesoramento da Orientadora. A 
repetición será unha medida excepcional. 

A nivel curricular teranse en conta os estándares de aprendizaxe 
das áreas instrumentais considerados imprescindibles 
correspondentes á 1ª e 2ª avaliación.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Realizáronse fundamentalmente actividades de repaso e 
reforzo dos contidos dados no 1º e 2º trimestre. Tamén se 
traballou de maneira moi sinxela algunha actividade de 
ampliación relacionada coa evolución da poboación ao 
longo do tempo e de conceptos básicos como son a 
natalidade e a mortalidade.

M e t o d o l o x í a 
(alumnado con 
conectividade e 
s e n 
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade a internet. 
A metodoloxía é activa e moi autónoma, a través dos 
recursos da plataforma e-dixgal, e outros recursos 
interactivos. O alumnado é o protagonista da aprendizaxe, 
tengo que acceder ós contidos, resolver as tarefas e 
posteriormente envialas para a súa corrección. 

A través das tarefas propostas desenvólvese a comprensión 
lectora, a capacidade resolutiva, de investigación e de 
síntese, favorecendo as hablidades de pescuda e selección 
de información, partindo dende os seus intereses e os 
coñecementos previos, traballados durante as semanadas de 
clase presencial. 

Así, as actividades céntranse principalmente en afianzar o 
traballado de maneira lúdica e interactiva. Búscase incentivar 
ao alumnado mediante a análise de situacións reais 
relacionadas cos contidos dados, polo que se propoñen e  
empregan noticias e situacións da vida cotiá.

M a t e r i a i s e 
recursos

Recursos interactivos da plataforma e-dixgal, a través da cal 
se realizan cuestionarios, tarefas de investigación, vídeos, 
mapas conceptuais e propostas lúdicas como encrucillados, 
sopas de letras, xornais, adiviñas, curtametraxes ou 
enigmas. Ademais doutros recursos interactivos como o 
Kahoot. 

No tocante á comunicación cos pais/nais, e cos propios 
alumnos/as, empregamos o móbil persoal, a mensaxería de 
e-dixgal e a plataforma abalar.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

• As familias serán informadas da modificación das 
programacións mediante mensaxe enviado a través da 
aplicación Abalar. 

• Páxina web do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B1.1 

 
CNB1.1.1 Busca e selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e comunica os 
resultados en diferentes soportes 

B1.1 CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos 
orais e/ou escritos. 

B1.1 CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de información na rede. 
B1.1 CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na rede. 
B1.2 CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 
B1.3 CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información 

e comunicación. 
B1.3 CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas tecnoloxías da información para comunicarse e colaborar. 
B3.1 CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas, nomeando as principais 

características e funcións de cada un deles. 
B3.2 CNB3.2.1 Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características atendendo ao seu reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos 

fungos e outros reinos empregando criterios científicos e medios tecnolóxicos 
B3.3 CNB3.3.1. Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e compoñentes dun ecosistema. 
B3.3 CNB3.3.3. Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural e as causas de extinción de especies e explica algunhas 

actuacións para o seu coidado. 
B3.3 CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utiliza os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos 

apropiados e comunica de xeito oral e escrito os resultados. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de proxectos, análise das producións 
do alumnado e do traballo diario, cuestionarios interactivos, 
observación das tarefas entregadas, e outras probas específicas 
interactivas.  

Instrumentos: Lista de control, anecdotarios, e caderno de 
seguimento.  

Cualificación 
final 

A cualificación final obterase tendo en conta o seguinte: 

• Media da 1º e 2ª avaliación. 

• O traballo do terceiro trimestre, exclusivamente, para recuperar 
as avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final.  

As materias non superadas da primeira e/ou da segunda 
avaliación poderán recuperarse co traballo e as probas que se 
poidan facer durante o terceiro trimestre coa educación non 
presencial que se está levando a cabo. Teranse en conta os 
estándares de aprendizaxe imprescindibles de cada materia 
correspondentes á 1ª e 2ª avaliación.  

 

O alumnado promocionará de nivel sempre e cando o equipo 

docente considere que acadou os aspectos de índole curricular e 

madurativo imprescindibles para continuar no curso seguinte. Esta 

decisión tomaraa o equipo docente de forma colexiada, non obstante 

terá especial consideración a opinión do titor ou titora. Este proceso 

contará co asesoramento da Orientadora. A repetición será unha 

medida excepcional. 

A nivel curricular teranse en conta os estándares de aprendizaxe das 

áreas instrumentais considerados imprescindibles correspondentes á 

1ª e 2ª avaliación.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Na súa maioría, actividades de repaso e reforzo dos contidos 

dados no primeiro e segundo trimestre. Ademais disto, tarefas 

para afondar nestes contidos, a través de explicacións e 

aclaracións por medio de vídeos, esquemas dixitais ou mapas 

conceptuais.   

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade a internet.  

A metodoloxía é activa e moi autónoma, a través dos recursos 

da plataforma e-dixgal, e outros recursos interactivos. O 

alumnado é protagonista da aprendizaxe, tendo que acceder os 

contidos, resolver as tarefas e posteriormente envialas para a 

súa corrección.  

A través das tarefas desenvólvese a comprensión lectora, a 

capacidade de investigación e síntese, favorecendo as 

habilidades de pescuda e selección da información, e o 

desenvolvemento de ferramentas necesarias para a elaboración 

de esquemas e mapas conceptuais.  

Promóvese a aprendizaxe por descubrimento, guiando o seu 

proceso, pero sendo o alumnado o que constrúa a información a 

partires de tarefas de investigación, procurando a súa 

motivación, e empregando propostas cun carácter lúdico e 

dinámico.   

Materiais e 
recursos 

Recursos interactivos da plataforma e-dixgal, a través da cal se 

realizan cuestionarios, tarefas de investigación, vídeos, mapas 

conceptuais,  propostas lúdicas como páxinas de realidade 

virtual, onde indagar nos ecosistemas, ou no mundo dos 

animais e as plantas.  

Ademais doutros recursos interactivos como o Kahoot. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• As familias serán informadas da modificación das 
programacións mediante mensaxe enviado a través da 
aplicación Abalar. 

• Páxina web do centro. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


