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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Materia Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

   Matemáticas

B3.1 MTB3.1.1/MTB3.1.2

B3.2 MTB3.2.1/ MTB3.2.2/MTB3.2.3/MTB3.2.4

B3.3 MTB3.3.1

B3.4 MTB3.4.1/MTB3.4.2

B3.5 MTB3.5.1

B4.1 MTB4.1.1/MTB4.1.2/MTB4.1.3

B4.2 MTB4.2.1/MTB4.2.2

B4.3 MTB4.3.1/MTB4.3.2

Lingua Castelá

B2.7 LCB2.7.1

B3.1 LCB3.1.1/LCB3.1.2/LCB3.1.3/LCB3.1.4/LCB3.1.5/LCB3.1.6

B3.2 LCB3.2.1

B3.4 LCB3.4.1

B3.5 LCB3.5.2

B3.6 LCB3.6.1

B3.7 LCB3.7.1

B4.5 LCB4.5.1

Lingua  B1.2 LGB1.2.1

B2.1 LGB2.1.1/LGB2.1.2/LGB2.1.3/LGB2.1.6/LGB.2.1.7/LGB2.1.8

B2.2 LGB2.2.1

B2.4 LGB2.4.1/LGB2.4.2
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B2.5 LGB2.5.1/LGB2.5.2/LGB2.5.3

B2.6 LGB2.6.1

B2.10 LGB2.10.1

B3.1 LGB3.1.1/LGB3.1.2/LGB3.1.3/LGB3.1.4/LGB3.1.5/LGB3.1.6

B3.2 LGB3.2.1/LGB3.2.2/LGB3.2.3/LGB3.2.4/LGB3.2.5

B3.4 LGB3.4.1/LGB3.4.2/LGB3.4.3

B3.5 LGB3.5.1/LGB3.5.2

B3.7 LGB3.7.1/LGB3.7.2

B4.1 LGB4.1.1/LGB4.1.2/LGB4.1.3/LGB4.1.4/LGB4.1.5

B4.2 LGB4.2.1/LGB4.2.2

B4.3 LGB4.3.1/LGB4.3.2/LGB4.3.3

B4.4 LGB4.4.1

B5.2 LGB5.2.1

B5.6 LGB5.6.1

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos: 

A avaliación ten un carácter continuo, global, de 
diagnóstico e formativo.

Instrumentos: 

Valoración  da  entrega   de  tarefas,  participación,
lectura,  realización  de  vídeos  explicativos,
experiencias  e  experimentos  que  serviron  para
fomentar as súas rutinas de traballo e manter o seu
hábito de estudo.
 

cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A  avaliación  e  cualificación  do  alumnado   está
adaptada,  e  se realiza  sobre  as  aprendizaxes
desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres
do curso, así como sobre as actividades de reforzo,
recuperación  ou  ampliación  do  seu  aprendizaxe
dende a declaración do estado de alarma polo Real
Decreto  463/2020,  será  sempre  en  beneficio  do
alumnado, tendo en conta a concreción dos criterios
de  avaliación  e  cualificación  das  aprendizaxes  e
competencias. 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades - Actividades de traballo a través dun enfoque lúdico
da aprendizaxe, xogos, experimentos, vídeos.
- Actividades de lectura .
- Actividades de resumo.
-Actividades de preguntas/repostas sobre contidos 
das editoriais Aulaplaneta e Netex.
- Actividades de cadernos de Santillana.
- Proxectos para o traballo de diferentes contidos a 
través de  lapbooks, maquetas e debuxos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A totalidade do alumnado ten conectividade posto
que o alumnado de 5º traballa con Edixgal e 
pertence ás aulas Abalar.

Materiais e recursos
- Contidos Aulaplaneta, Netex
- Experimentos
- Vídeos
- Cadernos de actividades Santillana
- Recursos Afundación, Aulas Galegas
- TIC: Edixgal, Abalar móbil, correo electrónico,

Cisco Webex.
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información e o proceso de ensino e aprendizaxe 
levouse a cabo a través das seguintes ferramentas: 
Edixgal,  Abalar móbil, correo electrónico, e plataforma
Ciscowebex. 

Publicidade Publicación a través de Edixgal
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B4.1. Coñecer e comparar para clasificar materiais segundo as súas 
propiedades observables: dureza, solubilidade, estado de agregación e 
conductividade térmica.

CNB4.1.1. Coñece e clasifica materiais segundo as súas propiedades (dureza, 
solubilidade, estado de agregación e condutividade térmica)

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para 
determinar: a masa e o volume dun corpo e as principais características
da flotación dos corpos.

CNB4.2.1. Utiliza diferentes procedementos para determinar a medida da 
masa e do volume dun corpo.

CNB4.2.2. Describe a diferenza entre masa e volume.

CNB4.2.3. Identifica e explica as principais características da flotación nun medio 
líquido.

B4.3. Identificar e explicar as características das fontes de enerxía 
renovables e non renovables e a súa influencia no desenvolvemento 
sostible.

CNB4.3.1. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non 
renovables e argumenta sobre as accións necesarias para o 
desenvolvemento enerxético, sostible e equitativo.

B4.4. Realizar experiencias sinxelas  sobre reaccións químicas habituais 
na vida cotiá; formular problemas, enunciar hipóteses, seleccionar o 
material necesario, extraer conclusións e comunicar os resultados en 
diferentes soportes

CNB4.4.1. Realiza experiencias sinxelas  sobre reaccións químicas habituais na
vida cotiá; formular problemas, enunciar hipóteses, seleccionar o material 
necesario, extraer conclusións e comunicar os resultados en diferentes 
soportes.

CNB4.4.2. Identifica produtos químicos habituais no fogar e os posibles 
riscos para o organismo.

CNB4.4.3. Identifica e explica os símbolos de perigo máis comúns na 
etiquetaxe.

B5.1. Planificar e construír un circuíto eléctrico simple que responda a 
un problema dado, atendendo ás normas de seguridade.

CNB5.1.1. Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico.

CNB5.1.2. Observa, identifica e explica algúns efectos da electricidade da 
vida cotiá.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



CNB5.1.3. Expón exemplos de materiais condutores e illantes.

B5.2. Investigar sobre a evolución dun obxecto, aparello ou máquina ao
longo da historia, utilizando distintas fontes de información e 
presentando os resultados en diferentes soportes

CNB5.2.1. Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da 
humanidade e explica os beneficios ou riscos para á sociedade.

CNB5.2.2.  Valora  e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico
nas condicións de vida e no traballo.

CNB5.2.3. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida
cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no 
deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Serán variados (orais, escritos, de observación) e descritivos para 
facilitar a información do progreso nesta área.

Instrumentos:
 Traballos de investigación
 Lecturas comprensivas 
 Lapbooks 

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
 Traballos realizados 
 Lapbooks
 Exercicios de apoio e repaso

Proba
extraordinaria de

setembro

Non hai

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
 Criterios mínimos da materia

Criterios de cualificación:
 Criterios mínimos da materia

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Observación dos diferentes traballos realizados na procura de 
información cós diversos materiais a man. 

 Traballos realizados con apoios diversos



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Lecturas comprensivas sobre os temas
 Experimentos
 Traballos de investigación/proxectos
 Lapbooks de repaso, reforzo e ampliación 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Utilización das novas tecnoloxías grazas as ferramentas como Eva

E-dixgal, videoconferencias vía Cisco Webex, Neetbook individual

do alumnado por ser aula Abalar.

Materiais e recursos
 Plataforma Eva E-dixgal  
 diferentes axudas e vídeos de Youtube  
 Cisco Webex   (videoconferencias)
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

AbalarMóbil
Boletín de avaliación do terceiro trimestre
Boletín de avaliación final

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

B4.1. .Explicar as características de cada tempo histórico estudado e 
certos acontecementos desas épocas que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da historia.

CSB4.1.1Identifica a idea de idade da historia e data a Idade Media e 
Moderna, asociándoas aos feitos que marcan os seus inicios e finais.

B4.3.Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade 
para ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
relevantes

CSB4.3.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos 
do pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os 
acontecementos.

B4.4.Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e e 
acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais máis 
relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva 
global da súa evolución.

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes 
da Idade Media e Idade Moderna en España.

CSB4.4.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais 
da historia medieval e moderna de España, describindo as principais 
características de cada unha delas

CSB4.4.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización 
social de España das distintas épocas históricas estudadas.

CSB4.4.5.Identifica as características distintivas das culturas que conviviron 
nos reinos peninsulares durante a Idade Media describindo a evolución 
política e os distintos modelos sociais.

CSB4.4.6.Explica as características da Idade Moderna e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia neste período de tempo (Monarquía dos Austrias, s. XVI-XVII. Os 
Borbóns, s. XVIII).
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B4.5.Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana 
no pasado, valorando a importancia que teñen os restos para o 
coñecemento e estudo da historia e como patrimonio cultural que hai 
que coidar e legar

CSB4.5.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural 
e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e 
mellora

B4.6.Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos 
como espazos onde se ensina e aprende, amosando unha actitude de 
respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza 
cultural.

CSB4.6.1.Aprecia a herdanza cultural a escala local e nacional como a 
riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Serán variados (orais, escritos, de observación) e descritivos para 
facilitar a información do progreso nesta área.

Instrumentos:
 Traballos de investigación
 Liñas temporais
 Lecturas comprensivas 
 Lapbooks 

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
 Traballos realizados 
 Lapbooks
 Exercicios de apoio e repaso

Proba
extraordinaria de

setembro

Non hai

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
 Criterios mínimos da materia

Criterios de cualificación:
 Criterios mínimos da materia

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Observación dos diferentes traballos realizados na procura de 
información cós diversos materiais a man. 

 Traballos realizados con apoios diversos



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Lecturas comprensivas sobre os temas
 Vídeos explicativos de Youtube
 Traballos de investigación/proxectos
 Lapbooks de repaso, reforzo e ampliación 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Utilización das novas tecnoloxías grazas as ferramentas como Eva

E-dixgal, videoconferencias vía Cisco Webex, Neetbook individual

do alumnado por ser aula Abalar.

Materiais e recursos
 Plataforma Eva E-dixgal  
 diferentes axudas e vídeos de Youtube  
 Cisco Webex   (videoconferencias)
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

AbalarMóbil
Boletín de avaliación do terceiro trimestre
Boletín de avaliación final

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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