
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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      CIENCIAS DA NATUREZA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: buscar, 
seleccionar información de forma guiada e comunicar os resultados en 
diferentes soportes. 

CNB1.1.1.Manifestacertaautonomía naobservaciónena planificaciónde accións e tarefas e 
teniniciativa na tomade decisións. 

B1.2. Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o 
material e as normas de convivencia. 

CNB1.2.1.Utiliza estratexias para traballar deformaindividual eenequipoerespecta os 
compañeiros/as,omaterial e asnormasdeconvivencia. 

B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 
diversidade. 

CNB2.1.1.Identificae describeas partes docorpohumanoecompáraocodoutros seresvivos. 
CNB2.1.2.Recoñecearespiración ea nutricióncomofuncións vitais. 
CNB2.1.3.Verbalizae comparteemociónse sentimentos propiosealleos. 

B2.2. Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 
descanso coa saúde e coa enfermidade. 

CNB2.2.1.Coñecealgún trastornoalimentarioe as estratexias paraasúa prevención. 
CNB2.2.2.Relacionaoexerciciofísico,o descansoeaadecuadaalimentacióncoapropia 
saúde. 

B2.3. Deseñar, de forma colectiva, un menú semanal de merendas 
saudables para o recreo. 

CNB2.3.1.Identifica osalimentosdiarios necesarios aplicaomenúsemanaldemerendasna 
escola. 

B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de 
animais e plantas para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu 
contorno. 

CNB3.1.1.Explica asdiferenzas entreseres vivos einertes observandooseucontorno. 
CNB3.1.2.Identificae describeanimais eplantasdoseucontorno,empregandodiferentes 
soportes. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles      CIENCIAS SOCIAIS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Realizar traballos de investigación que partan do establecemento de 
conxecturas, da observación, experimentación e da toma de conciencia 
dos sentimentos e sensacións como medios básicos para obter 
información, seleccionala, organizala, extraer conclusións e comunicalas 
sen esquecer a introdución ao manexo das TIC para este fin e valorando o 
esforzo realizado. 

CSB1.1.1.Fai conxecturas,predicións erecolleinformaciónatravésda observacióne 
experimentacióniniciándosenoempregodasTICeoutrasfontesdirectaseindirectas,selecciona 
ainformaciónrelevantee a organiza, obténconclusiónssinxelaseas comunica. 
CSB1.1.2.Manifestaautonomíanaplanificación e execuciónde accións etarefas 
coidandoasúa presentación,teniniciativa na tomadedecisións e asumeresponsabilidades. 

B1.2.Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e 
tolerancia ante as achegas alleas. 

CSB1.2.1.Participa enactividades individuaise de grupoadoitandouncomportamento 
responsable,construtivoesolidario,valorandooesforzoeocoidadodomaterial. 

B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos que o 
ser humano fai da auga: domésticos, económicos, públicos e deportivos 
recreativos. O uso responsable deste ben. 

CSB2.1.1Ponunexemplodecadaundos usos que,oser humano,fai daauga. 

B3.2.Identificar as funcións e servizos dos seus diversos organismos: 
bombeiros e bombeiras, policía... 

CSB3.2.1.Explicaevalora asfuncións quedesempeñanalgún dos servizos doConcello. 

B3.3.Recoñecer a importancia que o exercicio activo da cidadanía polas  
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persoas que o habitan ten para unha convivencia pacifica. CSB3.3.1.Describealgunhasacciónsdacidadaníaquecontribúenaodesenvolvementodunha 
convivencia pacifica. 

B3.4. Manifestar satisfacción pola pertenza a un grupo e respectar as 
características das persoas coas que convivimos e que pertencen a 
diferentes grupos sociais. 

CSB3.4.1.Amosaunhaactitudedeaceptaciónerespectoanteasdiferenzasindividuaisnos 
grupos aos quepertenceecos queconvive,nos xogos enas tarefas escolares. 

B3.8.Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade 
viaria como peóns e peoas e como persoa usuaria de medios de 
transporte. 

 

CSB3.8.1.Explicaasnormasbásicasviariasquetencomoviaxeiroouviaxeiraecomopeón ou 
peoanosmediosdetransporte. 

B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. 
B3.7.Identificar as profesións que non lle son tan familiares, coñecer un 
pouco sobre elas e clasificalas segundo o servizo que prestan á 
comunidade e se se realizan en fábricas ou ao aire. 

CSB3.7.2.Diferenciaentretraballosnanatureza,traballosnasfábricasetraballosqueprestan 
servizos. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles      LINGUA CASTELÁ 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando o quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 

LCB1.1.1.Expresadeforma global sentimentos,vivenciase opinións. 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes situación de aula. 

LCB1.3.1.Participaactivamente endiversassituaciónsde comunicación:diálogos, 
exposicións orais guiadas,conaxuda, candocumpra,dastecnoloxías dainformacióne 
dacomunicación. 

B1.6. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de 
comunicación. 

LCB1.6.1. Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais para obter 
información. 

B1.7. Reproducir textos axeitados aos seus gustos e intereses. LCB1.7.1.Reproducedememoriatextos literarios ounonliterarios, sinxelose breves, 
axeitadosaosseusgustoseintereses. 

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. LCB1.11.1.Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral :escoita e pregunta para asegurar a 
comprensión. 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter 
infantil. 
 

LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de 
textos moi sinxelos apropiados á súa idade. 
LCB2.1.2. Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa experiencia infantil. 

B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos 
(descritivos, narrativos, dialogados) e intencións 
comunicativas(informativos, literarios e prescritivos, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a presentación. 
 

LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando riscos etc. 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da 
lingua, (categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis 

LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, 
adxectivo, verbo. 
LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro ao 
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eficaz. 
 

producir textos orais e escritos. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a 
través do coñecemento da lingua. 

LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e 
escrita. 
LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles      LINGUA GALEGA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián 
ou do ámbito académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 
contestando se é preciso. 
LGB1.3.2.Sigueunhaexposición breve daclaseou explicacións sobre a organizacióndo 
traballoe pregunta,seé preciso,para verificar asúacomprensión. 

B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos sinxelos de 
uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia do alumnado, 

procedentes dos medios de comunicación. 
B2.3. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses para 
chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras, e 
dramatiza cando é preciso. 

LGB2.3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola. 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís como 
invitacións, felicitacións, notas ou avisos, utilizando as característica habituais deses 
textos. 
LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos suspensivos, 
signos de exclamación e interrogación. 
LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención ao uso 
das maiúsculas. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 

LGB4.1.3. Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, frases ou 
textos. 

B4.3. Recoñecer a relación entre o son e grafía, así como as palabras 
como instrumento para a segmentación da escritura. 

LGB4.3.2. Identifica as palabras como instrumento para a segmentación da escritura. 

B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

LGB5.2.1.Le,deformaguiada,textos ensilencio,adecuados aos intereses infantís, 
parachegar progresivamenteá autonomíalectora. 
LGB5.2.2.Le,deformaguiada,textos envozalta, adecuadosaos intereses infantís, 
parachegar progresivamenteá expresividade lectora. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles      MATEMÁTICAS 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 
apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. 

MTB2.1.2.Identificaovalordeposicióndascifras en situacións e contextos reais. 

MTB2.1.3. Realiza correctamente series tantoascendentes como descendentes. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricose da vida cotiá númerosnaturaisatao 999. 

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais,interpretando o valor de posición de 
cada unha das súas cifras. 

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

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operaciónsde suma e resta na resolución de 
problemascontextualizados. 
MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental. 

B2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu 
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a 
utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquenodominiodoscontidostraballados. 

B3.1. Coñecer e utilizar o quilómetro, o metro e o centímetro como 
unidades de medida de lonxitude. 

MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de 
medida de lonxitude. 

B3.2. Coñecer e utilizar o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como 
unidades de medida de peso. 

MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quiloe o cuarto quilo como unidades de 
medida de peso. 

B3.3. Coñecer e utilizar o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de 
medida de capacidade. 

MTB3.3.1. Coñece e utiliza o litro, medio litro ecuartolitrocomounidadesdemedidade 
capacidade. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles     PLÁSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Describir oralmente e de forma sinxela diferentes formas de 
expresión artística. 

EPB1.2.1.Usatermossinxeloseadecuadosparacomentarasobrasplásticas observadas. 

B1.4. Identificar, describir e representar o entorno natural e o entorno 
artificial. 

EPB1.4.1.Identificadiferentesformasderepresentacióndoespazo. 

B1.5. Manexar as actividades plásticas utilizando coa correspondente 
destreza diferentes ferramentas (recortar, pegar, encher, traballar con 
pincel, pegamentos etc.). 
 

EPB1.5.1.Practicaconprecisióno recorte,opegado,opintadoetc. 

B2.1. Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose 
dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

 

EPB2.1.1.Manexa enproducións propias as posibilidades que adoptanas cores. 
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B2.2. Identificar o entorno próximo e o imaxinario, explicándoo con  
linguaxe plástica adecuada ás súas características. 

EPB2.2.1 Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o entorno próximo e o 
imaxinario. 
EPB2.2.2.Realizacomposiciónsplásticasque representano mundo imaxinario, 
afectivoesocial. 

B2.4. Utilizar nas súas representacións distintos tipos de liñas (curva, 
quebrada, recta etc.) e formas xeométricas. 

EP2.4.1. Utiliza liñaseformasxeométricasnosdebuxos. 

B2.5. Recoñecer as partes principais da figura humana. EP2.5.1.Debuxaafigurahumanaediferenciaas principais partes. 

B2.6. Recoñecer, diferenciar e utilizar a expresividade de diversos 
materiais e soportes audiovisuais. 

EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual. 

B2.7. Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os utensilios 
e os espazos. 

EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles    VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2.Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de 
forma positiva. 

VSCB1.2.3.Realiza unadecuadorecoñecementoeidentificacióndas súas emocións. 

VSCB1.2.4.Expresa,respondendoa preguntas depersoas adultas,os seus 
sentimentos,necesidades e dereitos,ávezquerespectaosdos e das demais nas actividades 
cooperativas. 

B2.5. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes 
cooperativas e establecendo relacións respectuosas. 

VSCB2.5.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. 

B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 
amosando condutas solidarias. 

VSCB3.2.2. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 

B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade 
educativa, empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir 
dos valores universais. 

VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas da aula. 

VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar. 

B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e 
democrática transformando o conflito en oportunidade e usando a 
linguaxe positiva na comunicación de pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve problemas persoais da vida escolar mantendo unha independencia 
adecuada á súa idade. 

B3.5. Analizar, en relación coa experiencia de vida persoal, a necesidade 
de preservar os dereitos á alimentación, á vivenda e ao xogo de todos os 
nenos e nenas do mundo. 

 

VSCB3.5.3.Respecta aigualdadededereitos dosnenos edasnenas noxogoenoempregodos 
xoguetes. 

B3.6. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de 
dereitos e corresponsabilidade entre homes e mulleres. 

VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares. 

B3.7. Tomar medidas preventivas, valorando a importancia de previr VSCB3.7.1. Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e de previr accidentes 
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accidentes domésticos. domésticos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos para avaliar a 1.ª e a 2.ª avaliación aparecen 
reflectidos nas programacións iniciais.  
Os procedementos para avaliar as tarefas propostas do terceiro 
trimestre son os seguintes: 

- Envíos a través de correo electrónico de determinadas tarefas que se 
publican semanalmente na Aula Virtual. 

- No caso de que cheguemos a ter actividade presencial, entrega do 
conxunto de tarefas feitas en soporte físico. 

Instrumentos: 
- Envíos a través de correo electrónico de determinadas tarefas que se 

publican semanalmente na Aula Virtual. 
- No caso de que cheguemos a ter actividade presencial, entrega do 

conxunto de tarefas feitas en soporte físico. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Avaliaremos segundo os resultados obtidos no 1.º e 2.º trimestre, da 
seguinte maneira: 
Faremos a media aritmética de ámbolos dous trimestres. 
A partir de aquí a cualificación e a avaliación final pode variar segundo o 
traballo feito ao longo deste trimestre, sempre que supoña unha mellora 
da nota final. 

 
Os dous primeiros trimestres farán media na cualificación final. 
O traballo feito no terceiro trimestre será valorado para a nota final 
media, obtida na fase presencial, sempre que sexa positiva para o 
alumnado de xeito individual da seguinte maneira: 
  
-         Se o alumnado participou nun 50% das actividades propostas a 

realizar ao longo deste trimestre sumará un punto á nota obtida do 
traballo da media aritmética dos dous primeiros trimestres. 

-     No caso de alumnado que teña suspenso algún trimestre anterior, o 
alumnado debe realizar as tarefas propostas cunha valoración de 
APTO para recuperar o/s trimestre/s suspenso/s e obter unha nota 
media mínima de SUF. Neste caso poderá facer outras tarefas de  
ampliación dos traballos anteriores. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
 

Non procede na etapa de Educación Primaria. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non procede na etapa de Educación Primaria. 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non procede na etapa de Educación Primaria. 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Non procede na etapa de Educación Primaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Actividades de repaso e reforzo dos contidos impartidos no 
primeiro e segundo trimestre para todo o alumnado. 
Actividades de recuperación e ampliación atendendo a alumnado 
específico. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A través de Aula Virtual enviamostarefas semanais, contidos, 
informacións, recursos de internet, en liña, .... 
 
A través de Abalar Móbil e correos electrónicos, para os que non 
teñen a aplicación, damos avisos e informacións. 
 
A través do correo electrónico atendemos a todo o alumnado de 
xeito individual. 
 
Dentro dos traballos semanais incluímos tarefas específicas de 
control de cada materiaque cada semana deben enviar realizadas 
ao noso enderezo electrónico.  
A cada familia lle son enviadas de volta as correccións oportunas, 
así como recomendacións ou consellos segundo a situación persoal 
de cada alumno ou alumna. 
 
Para o alumnado con problemas de conectividadeou dificultades 
para imprimir tarefas, colaboramos co Concello da Coruña no 
programa “Ninguén atrás” . Facemos un envío de tarefas á semana 
para cada un dos alumnos e alumnas que participan nesta 
campaña, individualizando o material enviado ás necesidades do 
alumnado. 

Materiais e recursos 

Aula Virtual 
Abalar Móbil 
Correos electrónicos 
Fichas para imprimir 
Resumos e explicacións 
Enlaces e recursos de internet 
Vídeos explicativos  
Enlaces a páxinas de traballo online con autocorrección 
Enlaces a cadernos dixitais 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- A dirección do centro enviará ás familias de Educación primaria 
que teñan activado AbalarMóbil, unha mensaxe informando do 
lugar onde atopar as adaptacións das programacións feitas polo 
profesorado para este curso 2019-20. 

-  Ás familias que non dispoñan, por algún motivo, desta aplicación,       
será o propio titor/a de cada aula o encargado/a de comunicarllo 
polos medios máis apropiados (email, tlf…) 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


