
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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. Matemáticas 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprende o enunciado dos problemas. 
MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 
entre os datos, contexto do problema, pregunta realizada). 

Revisa as operacións realizadas na resolución dun problema. Busca 
estratexias. 

MTB1.1.2-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. 

Le, escribe e ordena números ata o 10.000. MTB2.1.1-Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 

Recoñece os números naturais. 
MTB2.2.2-Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais 
ata o 10.000. 

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

Memoriza as táboas de multiplicar. 
MTB2.3.1-Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para 
realizar cálculo mental. 

Resolve problemas utilizando a multiplicación. 
MTB2.3.2-Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na 
resolución de problemas contextualizados. 

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

Identifica e uso os tremos propios da multiplicación e da división. MTB2.3.5-Identifica e usa os termos propios da multiplicación e da división. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. Lingua galega 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Busca posibles solucións para obter información. 
LGB1.2.1-Usa e manexa documentos impresos, audiovisuais e dixitais para 
obter a información máis importante e necesaria. 

Responde preguntas sobre os contidos fundamentais da lectura e é 
capaz de resumir o texto. 

LGB2.1.2-Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, 
expositivo). 

Utiliza as TIC para buscar información. 
LGB2.5.1-Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter 
información e modelos para a lectura. 

Escribe algún texto propio da vida cotiá. 
LGB3.2.1-Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes 
curtas, normas de convivencia, avisos, instrucións… 

Valora a lingua galega. 
LGB4.7.1-Valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural 
de España e de Europa. 

Identifica semellanzas entre a lingua galega e a lingua castelá. 

LGB4.8.1-Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, 
ortográficas, morfolóxicas e léxicas moi evidentes e básicas entre todas as 
linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio para a súa 
aprendizaxe. 

Recoñece algún xénero literario. 
LGB5.3.1-É quen de identificar o xénero literario ao que pertencen uns textos 
dados: narrativa, poesía e teatro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. Lingua castelá 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Manexa de forma sinxela os medios dixitais. 
LCB1.6.1-Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para obter 
información. 

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

Utiliza as TIC de forma guiada. 
LCB2.8.1-Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para buscar información. 

Escribe textos utilizando un rexistro adecuado, organizando as ideas 
con claridade. 

LCB3.1.2-Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do 
nivel. 

Utiliza internet e as TIC para presentar textos. 
LCB3.6.1-Usa con axuda as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para 
escribir, presentar os textos e buscar información. 

Compara diferentes aspectos entre linguas. 
LCB4.6.1-Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que 
coñece. 

Valora os diferentes textos literarios como fonte de pracer e 
información. 

LCB5.1.1-Valora e recoñece de forma global, distintos textos literarios 
sinxelos, como fonte de lecer e de información. 

Crea textos sinxelos. 
LCB5.4.1-Crea, con axuda, sinxelos textos literarios moi sinxelos a partir de 
pautas ou modelos dados. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. Ciencias sociais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realiza un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 
organización de información sobre a área. 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e 
indirectas), selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións 
sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 

Coñece a terminoloxía propia da área e achegase a comprender textos 
sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico. 

CSB1.3.1.Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos 
de carácter social, xeográfico e histórico. 

Recoñece e sitúa os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os 
planetas e recoñece algunha das súas características básicas 
empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os 
planetas e recoñece algunha das súas características básicas empregando as 
TIC. 

Localiza o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo as súas 
características principais, movementos e consecuencias mais directas 
que producen na súa vida diaria e na contorna mais próxima. 

CSB2 2.1.Describe de forma sinxela os movementos terrestres, o eixe do xiro 
e os polos xeográficos.  

Identifica as distintas formas de representar a superficie terrestre e 
localiza o lugar no que vive. 

 CSB2.4.1.Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, 
mapas, planisferios e globos terráqueos 

Localizar nun mapa os principais elementos da paisaxe:unidades de 
relevo e ríos mais importantes da comunidade autónoma. 

CSB2.14.1. Localiza nun mapa os principais elementos da paisaxe: unidades 
de relevo e ríos máis importantes da comunidade autónoma. 

Explicar a importancia e as consecuencias da intervención humana no 
medio próximo valorando a necesidade dun desenvolvemento sostible. 

CSB2.15.1.Explica o impacto e as consecuencias negativas que a acción 
humana ten sobre o medio máis próximo. 

Distinguir entre materias primas e produtos elaborados e asocialos cos 
diferentes sectores produtivos e ecocómicos da zona. 

CSB3.4.1.Diferencia entre materias primas e produtos elaborados e os asocia 
cos diferentes sectores produtivos e económicos da contorna. 

Coñecer as normas básicas e sinxelas de circulación e utilizalas como 
persoa usuaria de medios de transporte. 

CSB3.5.1.Coñece, utiliza e respecta as normas básicas de circulación. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. Ciencias da natureza 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realiza un proxecto para a obtención dun produto como resultado dun 
problema formulado, elaborando con certa autonomía documentación 
sobre o proceso. 

CNB1.1.1-Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén 
conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrita de maneira 
ordenada, clara e limpa, en diferentes soportes. 

 
Realiza un proxecto para a obtención dun produto como resultado dun 
problema formulado, elaborando con certa autonomía documentación 
sobre o proceso. 

CNB1.1.2-Manifesta certa autonomía na observación, planificación e 
execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

Coñece a morfoloxía externa do corpo e dos órganos mais importantes 
para o seu funcionamento. 

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

Deseña un menú equilibrado para a súa idade. CNB2.3.1-Clasifica alimentos en función dos nutrientes principais. 

Identifica e clasifica, con criterios científicos, animais e plantas do seu 
contorno mais próximo, recoñece as súas características principais e 
busca información en fontes variadas. 

CNB3.1.1-Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica 
animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio científico 

Identifica e clasifica, con criterios científicos, animais e plantas do seu 
contorno mais próximo, recoñece as súas características principais e 
busca información en fontes variadas. 

CNB3.1.3-Utiliza claves e guías para a clasificación de animais e plantas. 

Identifica, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos recursos naturais 
e consecuencias dun uso inadecuado facendo fincapé no aforro 
enerxético e no impacto medioambiental. 

CNB4.1.1-Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus usos e a súa 
intervención na vida cotiá. 

Realiza experiencias sinxelas e pequenas investigacións para coñecer os 
cambios de estado da auga e os efectos de forzas coñecidas no 
movemento dos corpos. 

CNB4.2.1-Explica os cambios de estado da auga en fenómenos naturais e 
situacións da vida cotiá. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. Plástica 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Describe as características dos elementos presentes no contexto e as 
sensacións que as obras artísticas provocan. 

EP1.1.3-Identifica e coñece os termos propios da linguaxe plástica. 

Clasifica texturas, formas e cores atendendo a distintos criterios 
EP1.3.3-Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e cores nas 
composicións artísticas. 

Utiliza instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final. 

EP2.1.1-Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha intención 
estética, manexando diferentes técnicas. 

Utiliza instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final. 

EP2.1.2-Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, 
acuarelas etc.) para a composición de obras 

Utiliza instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final. 

EP2.1.4-Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas. 

Utiliza instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final. 

EP2.1.7-Utiliza a cuadrícula como referencia para copiar e representar 
modelos, de maneira proporcionada. 

Utiliza instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final. 

EP2.1.8-Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, manexando 
diferentes técnicas. 

Utiliza instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final. 

EP2.1.9-Fai composicións correctamente a partir do eixe de simetría. 

Coida o material e os espazos e utlizaos adecuadamente EP2.2.1-Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar 
material para as creacións propias ou colectivas. 

EP2.4.2-Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar 
material para as súas creacións artísticas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. Valores sociais e cívicos 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Crea unha imaxe positiva dun mesmo/a tomando decisións meditadas e 
responsables, baseadas nun bo autoconcepto 

VSCB1.1.2. Expresa a percepción da súa propia identidade, integrando a 
representación que fai dun mesmo ou dela mesma e a imaxe que expresan os 
demais. 

Estrutura un pensamento efectivo empregando as emocións de forma 
positiva. 

VSCB1.3.2. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas 
emocións e das demais persoas. 

Desenvolve o seu propio potencial mantendo unha motivación 
intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e colectivos. 

VSCB1.4.3. Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas 
con axuda dunha persoa adulta. 

Expresa opinións, sentimentos e emocións empregando  
coordinadamente linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, sentimentos e emocións. 

Actúa con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. VSCB2.7.2. Recoñece, e identifica as cualidades doutras persoas. 

Traballa en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 
amosando condutas solidarias. 

CB3.2.1 Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 
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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: 
Realización de actividades interactivas na aula virtual do centro. 
Realización de fichas de reforzo e repaso. 

Instrumentos: 
 

      Os instrumentos para avaliar a 1.ª e a 2.ª avaliación aparecen reflectidos nas 
programacións iniciais.  
Os instrumentos para avaliar as tarefas propostas do terceiro trimestre son os 
seguintes: 
Aula virtual do centro e fichas de reforzo e repaso. 

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 ambos os 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  da media aritmética dos 
dous primeiros trimestres. 
       No caso de alumnado que teña suspenso algún trimestre anterior, 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. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Actividades interactivas na aula virtual do centro e fichas de reforzo e 
repaso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado con conectividade realiza as actividades interactivas propostas 
na aula virtual do centro, así coma unha serie de fichas de reforzo e repaso 
que, unha vez feitas, son enviadas aos titores/as a través de correo 
electrónico. 
Ao alumnado sen conectividade envíanselle, a través do Concello, fichas de 
reforzo e repaso impresas.  

Materiais e recursos Aula virtual, libros dixitais e cadernos. 
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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 comunicárllelo polos 
medios máis apropiados (correo electrónico, teléfono…). 
 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


