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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competenci
as clave B1.1. Realizar un traballo de investigación que supoña a 

busca, selección e organización de información sobre 

fenómenos previamente delimitados, a realización dun 

produto, a documentación do proceso e a comunicación 

do resultados 

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

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 B1.2. Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar 
un comportamento de respecto e tolerancia ante ás 
diferentes ideas e achegas alleas nos diálogos e debates, 
valorando o esforzo e amosando actitudes de cooperación, 
participación e respecto cara aos demais. 

CSB1.2.1. Participa en actividades individuais e de grupo e emprega 

estratexias de traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado do 

material. 

CSC 
CAA 

B1.3. Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a 

comprender textos sinxelos de carácter social, xeográfico e 

histórico. 

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

 CCL 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 

 

CCB1.3.2. Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados 

coa área, que manifestan a comprensión de textos orais e /ou escritos de 

carácter xeográfico, social e histórico. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CAA 

CSB1.3.3. Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, 

táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

B2.1. Explicar e comparar as distintas formas de 

representar a superficie terrestre identificando os polos, o 

eixe e os hemisferios e analizar cal delas reflicte mellor a 

realidade á que representa. 

CSB2.1.1. Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, 

planos, mapas, planisferios e globos terráqueos identificando polos, eixe e 

hemisferios 

CMCCT 

CAA 

CCL 
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B2.5. Explicar a hidrosfera, identificar e nomear masas e 

cursos de auga, diferenciando augas superficiais e augas 

subterráneas, cuncas e vertentes hidrográficas e analizar as 

partes as partes dun río do medio próximo. 

CSB2.5.1. Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e cursos 

de auga, explicando como se forman as augas subterráneas, como afloran e 

como se accede a elas. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSB2.5.3. Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un 
deles. 

CMCCT 
 

B2.9.Explicar a importancia da intervención humana no 

medio e favorecer o desenvolvemento sostible a través da 

realización dunha campaña de concienciación no centro 

educativo. 

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

CSC 
CCL 

CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e o 
consumo responsable 

CSC 
CCL 

B3.1. Analizar a importancia que teñen os dereitos, deberes 
e liberdades recollidos na Constitución para o exercicio 
dunha cidadanía activa e unha convivencia pacífica. 

CSB3.1.1. Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis 
importantes establecidos na Constitución para o exercicio da cidadanía activa 
e convivencia pacífica 

CSC 
CCL 
 

B3.5. Comprender e interpreta os principais conceptos 
demográficos e calculalos a partires dos datos de poboación. 

CSB3.5.1. Define demografía e comprende os principais conceptos 
demográficos. 

CCL 
CSC 

CSB3.5.2. Elabora gráficos sinxelos a partires de datos demográficos de 
obtidos en diversas fontes de información. 

CMCCT 
CAA 

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. Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando 
visita un museo ou un edificio antigo 

CSC 
CCEC 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática e análise do traballo desenvolvido e do grao de 
implicación nas actividades propostas. 

Análise de producións do alumnado. 

 
Instrumentos: 

Análise crítico das tarefas desenvolvidas polo alumnado 

Grao de implicación nas tarefas levadas a cabo. 

Mediante listas de control e escalas de observación descritivas. 

  

Cualificación final 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta 
o nivel acadado durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo 
a actividade desenvolvida durante o 3º trimestre.  

Alumnado de 
materia 

pendente 
 

    (Non existe  
alumnado desta 
casuística nesta 
área) 

 

Criterios de avaliación: 

 

 Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades Visionado  pequenos videos, traballos de investigación, actividades 
interactivas, traballos por equipos, realización de esquemas, mapas 
conceptuais, cuestionarios... 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Partiremos dos principios metodolóxicoa de actividade, significación, 
contextualidade, autonomía e individualización; empregando 
estratexias de resolución de problemas, aprendizaxe guiado e 
aprendizaxe por descubrimento. 
 

Materiais e recursos Correo electrónico. 
Aula virtual 
Videoconferencias 
Libros dixitais 
Arquivos 
Paxinas web 

 
 
 
 
 
 
  
 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A información sobre as tarefas académicas chégalle as familias e ao 
alumnado a través de correo electrónico da titoría, pola aula virtual e 
por videoconferencias, e por estes mesmos medios son recibidas 
polo mestre as respostas e comentarios. 
Ao remate do trimestre, través do boletín. 

 
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA 

Estándares de aprendizaxe 

Coñecece e describe as principais características dos seres vivos, define célula e 

clasifica os seres vivos en cinco reinos. 

Nomea as substancias que usa a planta para fabricar os seus alimentos, as que produce 

e as que desbota.  

Define e describe as fases nas que se produce a fotosíntese e a respiración das plantas.  

Define e describe cada unha das fases da reprodución mediante semente. Identifica 

distintos froitos e sementes, así como as súas partes. 

Define flora, fauna e adaptación, e identifica órganos e comportamentos que lles 

permiten aos seres vivos desempeñar as súas funcións vitais nos lugares nos que 

habitan. 

  Identifica e nomea distintos tipos de ecosistemas e os elementos que os forman. 

  Define seres produtores, seres consumidores e seres descompoñedores. Identifica e 

nomea distintos tipos de seres vivos e clasifícaos segundo a súa posición nas cadeas 

tróficas. 

 Define equilibrio dun ecosistema e describe cambios habituais que non alteran o 

equilibrio e outros que poden alteralo de xeito irreversible. 

Identifica e describe accións humanas nos ecosistemas que os modificaron e alteraron 

os seus equilibrios, e nomea accións para a conservación e a recuperación de 

ecosistemas. 

 Describe as razóns polas que se protexen algúns espazos naturais e sabe as tarefas 

que se han de realizar para coñecer as características dun espazo natural. 

Coñece a existencia de animais e de plantas en perigo de extinción 

 Define alimento e nutriente. Nomea os nutrientes máis importantes e identifica 

alimentos que os conteñen. Describe a importancia da auga e da fibra na nutrición. 

 Nomea tres grupos de alimentos e identifica e clasifica alimentos frecuentes. 

 Identifica, localiza e nomea os órganos do aparato dixestivo, e describe algunhas das 

tarefas que realizan. 

 Define dixestión e describe as fases en que se realiza, nomeando os órganos que 

participan en cada unha. 

Define dieta e describe as características dunha dieta saudable. Aplica coñecementos 

para confeccionar unha dieta saudable. 
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Describe características da dieta mediterránea e a atlántica e os seus valores. 

.  Identifica, localiza e nomea os órganos do aparato respiratorio, circulatorio e 

excretor e describe as tarefas que realizan nos diferentes procesos. 

.  Comprende os efectos beneficiosos dalgunhas accións de hixiene e coidado dos 

aparatos estudados, e incorpora estratexias orientadas a coidar a saúde propia. 

Comprende informacións e adquire vocabulario sobre a alimentación, a dixestión e os 

procesos de respiración, circulación e excreción. Expresa coñecementos e opinións de 

forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos sobre o funcionamento 

do corpo humano. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecer as características básicas dos seres vivos e identificar e clasificar os principais 

grupos de seres vivos. 

Nomear as substancias que usa a planta para fabricar os seus alimentos e os produtos 

de refugallo, e describir ordenadamente as fases nas que se realiza a fotosíntese. 

 Coñecer e valorar a importancia da fotosíntese no planeta. 

Identificar mecanismos que usan as plantas para realizar a súa función de relación, e 

coñecer as súas respostas ante os cambios estacionais. 

Coñecer as partes da flor, dos froitos e das sementes, e os mecanismos de reprodución 

das plantas mediante sementes. 

Definir flora e fauna dun lugar, e adquirir unha idea de adaptación como conxunto de 

órganos e mecanismos dos seres vivos que lles permiten satisfacer as súas necesidades 

e vivir nese lugar. 

Adquirir unha idea básica de ecosistema, dos seus elementos e dos tipos de 

ecosistemas que existen, incluídos os xerados polo ser humano. 

Coñecer as relacións alimentarias nos ecosistemas, clasificar seres segundo o tipo de 

relación trófica que establecen neles e adquirir a idea de equilibrio dun ecosistema. 

Identificar e describir cambios que se producen nos ecosistemas, tanto os habituais 

coma os bruscos que alteran os seus equilibrios. 

Coñecer as transformacións que realiza e realizou o ser humano nos ecosistemas ao 

longo do tempo, e as accións que se poden levar a cabo para recuperalos. 

Coñecer as características dos espazos naturais protexidos e adquirir unha estratexia 

xeral para estudalos. 
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Comprender a necesidade de protexer os ecosistemas, coñecer accións institucionais 

de protección que se levan a cabo e asumir pautas de comportamento respectuoso en 

ámbitos naturais. 

Diferenciar alimento de nutriente, nomear os nutrientes e coñecer os alimentos que os 

conteñen, e a importancia da auga e da fibra na nutrición. 

Coñecer tres grupos de alimentos segundo o seu contido en nutrientes e clasificar e 

identificar alimentos. 

Afianzar a idea da dixestión como proceso, identificar e nomear os órganos do aparato 

dixestivo e coñecer as tarefas que realizan. 

Adquirir a idea de dieta e coñecer as características dunha dieta saudable. 

Identificar, localizar e nomear os órganos do aparato respiratorio,  circulatorio e 

excretor coñecer as funcións que realizan e describir como se leva a cabo o proceso da 

respiración. 

Coñecer e incorporar normas, estratexias e hábitos de coidado dos aparatos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor. 

Integrar accións de hixiene e saúde orientadas a fomentar a correcta realización da 

función de nutrición. 

Comprender informacións e adquirir vocabulario sobre a alimentación, a dixestión e 

os procesos de respiración, circulación e excreción. Expresar coñecementos e opinións 

de forma oral e escrita, e mostrar interese pola lectura de textos sobre o 

funcionamento do corpo humano 

 

 Avaliación e cualificación 

Procedementos e Instrumentos 

Debido as circunstancias especiais que estamos vivindo  a avaliación deste trimestre 

fareina tendo en conta o esforzo que cada alumno pon en presentar correctamente e 

seguindo as pautas que se lle indican os traballos ( resumos e esquemas dos temas de 

repaso do 1º e 2º trimestre),  actividades que se envían por correo e que eles devolven 

para a súa corrección. 

A avaliación será continúa e global, terá en conta:  

 O progreso do alumno en todas as áreas do currículo.  

 Os diferentes elementos do currículo.  

A adquisición de competencias básicas  

 A necesidade de establecer medidas de reforzo educativo.  
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Ao rematar o curso elaborarase un informe individualizado sobre o grao de adquisición 

das aprendizaxes 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Media dos trimestres 1º e 2º 

   Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta o nivel acadado 

durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo a actividade desenvolvida 

durante o 3º trimestre. 

 

Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre 

ACTIVIDADES 

Actividades do libro do alumno.  

 Fichas,traballos, esquemas.... referentes aos  temas  de repaso 

Busca de información complementaria en distintas páxinas web. .  

 Lecturas individuais.  

Vídeos 

Actividades que se mandan aos alumnos a través do correo eléctrónico 

 

METODOLOXÍA 

No desenvolvemento das tarefas empréganse diversas estratexias metodolóxicas:  

Avaliación inicial.  

 Avaliación continua dos alumnos e do propio proceso.  

Teremos en conta a diversidade e os distintos momentos do proceso de ensinanza 

aprendizaxe. , a situación especial que se está a vivir co decreto de estado de alarma. 

 Planificación e organización de contidos, actividades...  

 Presentación dos materiais que se van a utilizar: rastrexo visual do libro do alumno; da 

estrutura da unidade...  

 Establecemento das normas que se deberán cumprir ao longo do curso: puntualidade, 

suxestións para a entrega de actividades e traballos, como deben presentar o caderno, 

etc.  
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 Exposición do profesor utilizando diferentes soportes (láminas, pantalla dixital., videos 

explicativos atopados en youtube, la eduteca, Antes de comezar, débense coñecer as 

ideas previas e as dificultades da aprendizaxe do alumnado.  

•Traballo reflexivo individual non desenvolvemento dás actividades individuais, 

proxectos para investigar  

Detección das dificultades de aprendizaxe para afianzar os contidos mediante fichas de 

reforzo. 

 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

Establecerase un contacto permanente cos pais e os alumnos a través do correo 

electrónico de aula para: 

-envío das actividades. 

-falar das dificultades que atopan á hora de traballar. 

-Falar do tempo que lle adica cada un as diferentes tarefas. 

-Recomendar diferentes páxinas web tanto para o seu traballo como para o seu 

disfrute. 
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 1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Competencias Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CSC. B2.2. Utilizar habilidades de escoita activa e receptiva 

(escoitar, preguntar e argumentar) 

 VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, 

demostrando interese polas outras persoas. 

 
CCL, CSC, CSIEE. 
 

B2.4. Empregar a aserción 
 

VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas e opinións. 
 CCL, CSC, CSIEE. 

 
 VSCB2.4.2. Emprega unha linguaxe positiva 

 CSC, CSIEE. 

 

B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas 

empregando habilidades sociais. 

 

VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais. 
 CSC, CSIEE. 

 
 

VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades grupais e 

reflexiona sobre a súa contribución á cohesión. 

 CAA, CSIEE, CSC. 

 

B3.2.Traballar en equipo favorecendo a 

interdependencia positiva e amosando condutas 

solidarias. 

 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para 
a aprendizaxe. 

 CAA, CSIEE, CSC. 

 

 VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente estratexias de axuda entre 
iguais. 

 
CAA, CSIEE, CSC. 

 

 VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 
 CAA, CSIEE, CSC. 

 

 VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia positiva. 

 
CSC, CCL, CCEC, CSIEE. 

 

B3.7. Comprender e valorar a igualdade de dereitos 

de homes e mulleres, a corresponsabilidade nas 

tarefas domésticas e o coidado da familia. 

 

VSCB3.7.1. Expón de forma argumentada a importancia de valorar 

a igualdade de dereitos de homes e mulleres, a 

corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da familia.  

 
CSC, CCL, CSIEE. 

 

B3.8. Realizar un uso responsable dos bens da 

natureza, comprendendo e interpretando sucesos, 

analizando causas e predicindo consecuencias. 

 

VSCB3.8.1. Amosa interese pola natureza que o rodea e séntese 
parte integrante dela. 

 
CSC, CCL, CSIEE. 

 
 

VSCB3.8.3. Propón iniciativas para participar no uso adecuado de 

bens naturais razoando os motivos. 

 CSC, CSIEE, CD, CAA, CCL, 

CMCT. 

 

B3.9. Valorar as normas de seguridade viaria, 

analizando as causas e consecuencias dos accidentes 

de tráfico. 

 

VSCB3.9.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia 
do respecto das normas de educación viaria. 

 CSC, CSIEE, CD, CAA, CCL, 

CMCT. 

 

 
VSCB3.9.2. Investiga sobre as principais causas dos accidentes de 
tráfico coa axuda das novas tecnoloxías. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática e análise do traballo desenvolvido e do grao de 
implicación nas actividades propostas. 

Instrumentos: 

Análise crítico das tarefas desenvolvidas polo alumno . 

Grao de aportación ás tarefas e debates desenvolvidas tanto  
individualmente coma en grupo. 

 

Grao de implicación nas tarefas e debates levados a cabo. 

 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta 
o nivel acadado durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo 
a actividade desenvolvida durante o 3º trimestre. 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Non existe  alumnado desta casuística nesta área 

 
Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades Resolución de actividades de diversa índole, tanto individuais coma de 
grupo. 
Visionado crítico de pequenos videos sobre a amistade, compañerismo, 
empatía, resiliencia, ... 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Visionado de vídeos.  
Videoconferencia. 
Aula virtual 
Enlaces Web 

Materiais e recursos ClassRoom e Webex. 
Correo electrónico. 
Paxinas web 

 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A información sobre as tarefas académicas chégalle as familias e ao 
alumnado a través de correo electrónico da titoría, e por este mesmo 
medio son recibidas polo mestre as respostas e comentarios. 
Ao remate do trimestre, través do boletín. 
 

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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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 

4. Información e publicidade. 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 

B1.1.Utilizar a escoita musical para indagar nas 

posibilidades do son e coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa e doutras culturas. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición 
dunha peza musical 

 CCL 

 CCEC 

 EMB1.1.4.Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia 
 CCEC 

 CAA 

B1.2.Identificar e describir as características de 
elementos musicais e calidades dos sons do 
contexto. 

EMB1.2.1.Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 

presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

CCEC 
CCEC 

 B1.3.Analizar a organización de obras musicais 

sinxelas e describir os elementos que as 

compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue tipos e clasifica tipos de voces e instrumentos, e agrupacións 

instrumentais ou vocais. 

 

 CECC 

 CAA  

 
EMB1.3.2.Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 
CCEC 

  CAA 

B1.4. Coñecer e identificar as principais familias 
dos instrumentos, amosando interese por coñecer 
instrumentos doutras culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos 
CAA 
CCEC 

EMB!.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión 
CAA 
CCEC 

B2.1.Interpretar un repertorio básico de cancións e 
pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, 
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical, así como valorar o traballo feito, 
avaliar o resultado e propor accións de mellora. 

 EMB2.1.1.Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 
CCEC  
CAA 

 

EMB2.1.3.Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e 

sen acompañamento. 

CCEC 

CAA 

CSC 

B2.3.Explorar e utilizar as posibilidades sonoras 

e expresivas de diversos materiais, instrumentos 

e dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.1.Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas musicais 
sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas 

CAA 
CD 
CCEC 

EMB2.3.2.Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 
CCEC 
CAA 
CSIEE 
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 B3.1.Adquirir capacidades expresivas e creativas 
que ofrecen a expresión corporal e a danza 

EMB3.1.2.Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CCEC 
CAA 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática e análise do traballo desenvolvido e do grao de 
implicación nas actividades propostas. 

Análise de producións do alumnado. 

 

 Instrumentos: 

Análise crítico das tarefas desenvolvidas polo alumnado 

Grao de implicación nas tarefas levadas a cabo. 

Mediante listas de control e escalas de observación descritivas. 

 

 

Cualificación final 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta o nivel acadado 
durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo a actividade 
desenvolvida durante o 3º trimestre. 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

 

    (Non existe  
alumnado desta 
casuística nesta 
área) 

 

Criterios de avaliación: 

 

 Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades Visionado de  pequenos vídeos, construción de instrumentos son utensilios de 
refugallo, realización de fichas, xogos, actividades interactivas, audicións... 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Partiremos dos principios metodolóxicos de actividade, significación, 
contextualidade, autonomía e individualización; empregando estratexias de 
resolución de problemas, aprendizaxe guiado e aprendizaxe por 
descubrimento. 

Materiais e recursos Correo electrónico. 
Paxinas web 

 
 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A información sobre as tarefas académicas chégalle as familias e ao 
alumnado a través de correo electrónico da titoría, e por este mesmo medio 
son recibidas polo mestre as respostas e comentarios. 
Ao remate do trimestre, través do boletín. 
 

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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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

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

caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade. 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Aproximarse  á lectura, análise e  i n t e r pretación da arte  e as  

imaxes  fixas  e  en movemento nos  seus contextos culturais e 

históricos, comprendendo, de maneira crítica,o significado  e

 función social,  sendo  capaz  de elaborar imaxes novas a partir dos 

coñecementos adquiridos. 

EPB1.1.1. Analiza, de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada, 
imaxes fixas atendendo ao tamaño, formato, elementos básicos (puntos, 
rectas, planos, cores, luz, función, ... ). 
EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos 
de tamaño, equilibrio, proporción e cor, e engadindo textos utilizando a 
tipografía máis axeitada á súa función. 
EPB1.1.3. Secuencia unha historia en diferentes viñetas nas que incorpora 
imaxes e textos seguindo o patrón do cómic. 

B1.2. Recoñecer e identificar as formas naturais e artificiais, as texturas, os 

códigos e as técnicas básicas das obras plásticas, e expresar as súas 

diferenzas. 

EPB1.2.1. Representa formas naturais e artificiais presentes no contexto, 
utilizando instrumentos, técnicas e materiais adecuados na súa obra persoal. 
EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, atendendo a distintos criterios 
(similitude, diferenza, tacto, dureza, etc.). 
EPB1.2.3. Identifica a influencia dos fondos de cor. 
EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de forma oral e escrita o contido das 
imaxes nunha obra artística. 
EPB1.2.5. Identifica as formas de representar a figura humana nas obras. 

B2.2. Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, manexando 

ferramentas básicas de precisión e utilizando escalas e proporcións. 

EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula  como un elemento que  estrutura o espazo 
gráfico. 
EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con      precisión,       coa      axuda  das 
ferramentas basicas   (regra, escuadro e cartabón). 
EPB2.2.4. Realiza trazados con precisión utilizando ferramentas básicas. 
EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con figuras xeométricas, apreciando o 
valor expresivo da cor. 
EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través dun eixe de simetría. 
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B2.5.  Coidar  e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os espazos. EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de forma 
responsable e axeitada os materiais, os instrumentos e os espazos. 
EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e 
as indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo. 

EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias de forma apropiada e responsable, 
segundo as súas posibilidades plásticas e os resultados marcados. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

- Análise das producións dos alumnos/as. 

- Anotacións dos diferentes intercambios realizados cos alumnos/as a través 

do correo electrónico... 

 

Instrumentos: 

-Táboa de rexistro das tarefas entregadas. 

-Probas obxectivas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Media dos trimestres 1º e 2º  Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, 
da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, terase en conta o nivel acadado durante o 1º e o 2º trimestres e 
valorarase de xeito positivo a actividade desenvolvida durante o 3º trimestre.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades propostas están encamiñadas ao repaso e reforzo das 

aprendizaxes e competencias traballadas durante os dous primeiros 

trimestres habendo algún novo contido que se viron nos dous primeiros 

trimestres. 

As actividades están encamiñadas a seguir unha rutina de traballo e a 

non sobrecargar ás familias nin aos alumnos xa que non están nas 

mesmas condicións. 

    

   -Producción e elaboración de imaxes, comics, debuxos, tarxetas, ... 
    

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todos os alumnos teñen conectividade e dispoñen de medios 
tecnolóxicos dixitáis. 
Exclusivamente de xeito telemático : proposta de actividades enviadas 
semanalmente a través do correo electrónico da titoría 

  Recollida e comentario das tarefas 

Materiais e recursos 
Páxinas web, titoriais, videos, ordenador,papel, pinturas, lápis, regras, 
materiais reciclables, ... 

 

 

 
 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través de correo electrónico, videochamadas 

Boletíns de notas 

Publicidade 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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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

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

caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade. 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Coñecer e identificar os diferentes tipos de ósos do corpo humano. 
 

Coñece e identifica os diferentes tipos de ósos do corpo humano. 
 Aprender a coidar a musculatura para a práctica física e experimentar cos 

músculos voluntarios. 
 

Aprende a coidar a musculatura para a práctica física e experimenta cos 
músculos voluntarios. 
 Diferenciar a parte dereita da parte esquerda no corpo e distinguir entre 

ser zurdo ou estro. 
 

Diferenza sen dificultade a parte dereita da parte esquerda do corpo e 
distingue entre ser zurdo ou destro. 
 Aprender a experimentar de forma eficaz coas fases da respiración. 

 
Experimenta de forma eficaz coas fases da respiración. 
 Saber utilizar unha técnica sinxela de relaxación. 

 
Sabe utilizar unha técnica sinxela de relaxación. 
 Practicar os equilibrios estáticos e dinámicos de forma eficaz. 

 
Practica os equilibrios estáticos e dinámicos de forma eficaz. 
 Coñecer os planos do corpo e experimentar con eles de forma correcta. 

 
Coñece os planos do corpo e experimentar con eles correctamente. 
 Reforzar e ampliar as habilidades combinadas. 

 
Reforza e ampla as habilidades combinadas. 
 Coñecer e practicar de forma eficaz diferentes formas de lanzamentos. 

 
Coñece e realiza de forma eficaz diferentes formas de lanzamentos. 
 Practicar con soltura trepas sinxelas. 

 
Practica con soltura trepas sinxelas. 
 Realizar correctamente habilidades con balóns. 

 
Realiza correctamente habilidades con balóns 
 Valorar a saúde e levar unha dieta equilibrada. 

 
Valora a saúde e leva unha dieta equilibrada. 
 Coidar a saúde con hábitos adecuados. 

 
Coida o seu saúde con hábitos adecuados. 
 Comprender a importancia do exercicio físico para o coidado do corazón. Comprende a importancia do exercicio físico para o coidado do corazón 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática da actividade realizada por cada alumno. 

Actitude ante a materia e o exercicio físico. 

Esforzo na execución da actividade física. 

 
Instrumentos: 

Táboa de observación. 

Cuestionarios. 

 

Cualificación final 

Cualificación obtida no 2º trimestre  

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta 
o nivel acadado durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo 
a actividade desenvolvida durante o 3º trimestre. 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Non existe alumnado. 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

Página 33 de 62 CENTRO: CEIP de Zalaeta 
CURSO: 4º EP 
MATERIA: E.F. 

  

 

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

Actividades Proposta de actividade física na casa enviadas semanalmente 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conectividade e medios dixitais. 
Enviadas a través do correo electrónico da titoría ou da classroom “ El 
circo Parlanchín” creado pola titora. 
Utilización dun blog de materia. 

Materiais e recursos Utilización dos espazos e materiais propios dunha casa. 

 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Correo electrónico, Classroom. 
Publicación no blog da materia: 
https://educacionfisicazalaeta.wordpress.com/. 

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, 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma 

oral para satisfacer necesidades de comunicación 

en diferentes situacións. 

LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas 

en diversas situación de comunicación: -diálogos -exposicións orais segundo 

modelo e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e 

comunicación. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 

palabras sinxelas a partir do seu contexto de uso. 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con 

progresiva precisión nos diferentes contextos de comunicación 
CCL 

B1.6. Reproducir textos axeitados á súa idade, os 

seus gustos e intereses, utilizando con creatividade 

as distintas estratexias de comunicación oral. 

LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios 

axeitados aos seus gustos e intereses 

CCL 

CAA 

CCEC 

B1.9. Valorar os medios de comunicación social 

como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 

informacións e experiencias de outras persoas. 

LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para recoller 

información. 

CCL 

CD 

CAA 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados á idade e utilizando a lectura como 

medio para ampliar o vocabulario e fixar a 

ortografía. 

LCB2. Resume textos lidos, de diferentes tipoloxía, adecuados a súa idade e 

reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais. 
CCL 

CAA 

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 

textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un 

texto. 

CCL 

CAA 

B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura e tratamento guiado 

da información. 

LCB2.10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura 

e tratamento guiado da información. 

CCL 

CD 

CAA 

B3.1.Producir textos segundo un modelo con 

diferentes intencións comunicativas, aplicando as 

regras ortográficas e coidando a caligrafía, orde e 

presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión 

básicos e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas. 
CCL 

CAA 

CCEC 

B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso da 

lingua escrita 

LCB3.3.2. Reproduce textos ditados. 
CCL 
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B3.5. Elaborar proxectos individuais ou colectivos 

sobre diferentes temas do seu interese. 

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos breves do seu interese: contos, 

anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis, ilustrándoos para facilitar a súa 

compresión ou mellorar a súa presentación. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

       B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación 

dun pensamento crítico que impida discriminacións e 

prexuízos. 

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, utilizando de xeito habitual, unha linguaxe non 

sexista e respectuosa coas diferenzas. 

 

CL 

CSC 

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación de modo eficiente e responsable 

para presentar as súas producións. 

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para escribir, presentar e ilustrar os textos e buscar información. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

B3.8. Escribir os textos establecidos no plan de 

escritura. 

LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa 

idade e nivel. 

 

CCL 

CD 

CAA 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 

estrutura da lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario (formación e significado 

das palabras e campos semánticos), así coma as 

regras de ortografía para favorecer unha 

comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na 

lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, 

expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras. 

CCL 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas formas 

persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os verbos ao 

producir textos orais e escritos. 

CCL 

 LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras CCL 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 

lingüísticas a través do uso da lingua. 

 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou frases 

feitas na súa expresión oral e escrita. 

 

CCL 

CB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 

 

CCL 

 LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

 
CCL 

 

 

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. 
CCL 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 

través dos textos. 
LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas 

producións escritas. 

 

CCL 
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B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 

comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

 

LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación nas súas producións escritas. 

 
CCL 

LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til nos textos de elaboración propia. CCL 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para 

realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

 

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. 

CCL 
CD 
CAA 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 

tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns, 

adiviñas. 

LCB5.3.1.Distingue algúns recursos retóricos básicos propios dos poemas 
CCL 
CCEC 

B5.4. Producir a partir de modelos dados textos 

literarios en prosa ou en verso, con sentido estético 

e creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións 

e fragmentos teatrais. 

LCB5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e 

sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

CCCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

B5.5. Reproducir textos literarios breves e sinxelos 

e adaptados á idade 
LCB5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos textos orais adecuados á súa idade: 

contos, poemas, cancións.   

CCL 
CAA 
CCEC 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática e análise do traballo desenvolvido e do grao de 
implicación nas actividades propostas. 

Análise de producións do alumnado. 

Intercambios orais co alumnado 

Cuestionarios 

 

 Instrumentos: 

Análise crítico das tarefas desenvolvidas polo alumnado (producións orais e 
escritas, resolución de exercicios, investigacións...) 

Grao de implicación nas tarefas levadas a cabo. 

Mediante listas de control e escalas de observación descritivas. 

 

 

Cualificación final 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta o nivel acadado 
durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo a actividade 
desenvolvida durante o 3º trimestre. 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

 

    (Non existe  
alumnado desta 
casuística nesta 
área) 

 

Criterios de avaliación: 

 

 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades Visionado de  pequenos vídeos, realización de textos, producións propias, 
ditados, lecturas orais, contacontos, comunicacións escritas, comunicacións 
orais, dramatizacións, seguimentos de programas de televisión (Aquelando e 
Sabedoiro), traballos grupais 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Partiremos dos principios metodolóxica de actividade, significación, 
contextualidade, autonomía e individualización; empregando estratexias de 
resolución de problemas, aprendizaxe guiado e aprendizaxe por 
descubrimento. 

Materiais e recursos Correo electrónico. 
Aula virtual 
CLAN tv 
Paxinas web 
Libros dixitais 
Videoconferencias 

 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A información sobre as tarefas académicas chégalle as familias e ao 
alumnado a través de correo electrónico da titoría, así como pola aula virtual 
e por estes mesmos medios son recibidas polo mestre as respostas e 
comentarios. 
Ao remate do trimestre, través do boletín. 
 

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. 

 
 
 
 

 

CENTRO:
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 

B1.1 Comprender o sentido global de textos orais 

informativos dos medios de comunicación 

audiovisuais emitidos con claridade, de xeito directo e 

estilo sinxelo. 

 LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto xornalístico oral informativo dos 
medios de comunicación audiovisual, emitido de xeito claro, directo e sinxelo. 

 CCL 

 CAA 

 
LGB1.1.2. Elabora un breve resumo dun texto oral. 

CCL 

CSC 

B1.2. Utilizar de xeito guiado documentos audiovisuais 
valorándoos como instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a documentos, audiovisuais e dixitais para 

obter a información necesaria para realizar traballos ou completar información. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 B1.3. Comprensión e produción de textos orais breves 

para aprender e para informarse, tanto os producidos 

con finalidade didáctica como os de uso cotián, de 

carácter informal (conversas entre iguais e no equipo 

de traballo) e dun maior grao de formalización 

(exposicións da clase ou debates) 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas, exposicións, 

narracións...) presentando coherentemente a secuencia de ideas, feitos, vivencias 

e as súas opinións e preferencias, utilizando o dicionario se é preciso. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 

 

B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio 

oral que se producen na aula amosando valoración e 

respecto polas normas que rexen a interacción oral 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

CCL 

CSC 

CAA 

LGB1.5.2. 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. 

CCL 

CSC 

CCEC 

B1.7. Elaborar textos sinxelos propios dos medios de 
comunicación mediante simulación. 

 LGB1.7.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación mediante 
simulación. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

 

B1.11. Uso, dunha forma xeral, dunha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.11.1. Usa, dunha forma xeral, unha linguaxe non sexista 
CCL 

CSC 

LGB1.11.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas 
CCL 

CSC 

B 1.13. Identificar a lingua galega con diversos 

contextos de uso oral. 
LGB1.13.1 Identifica o uso oral da lingua galega con diversos contextos 
profesionais: sanidade, educación, medios de comunicación, todo tipo de 

CCL 
CCEC 
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comercios. 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar información 

explícita en textos escritos de soportes variados (web 

infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante en textos propios de situacións 
cotiás e dos medios de comunicación social nos que esta se amose de forma 
evidente. 

CCL 
CD 
CSC 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, 
adecuado á súa idade. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para obter 
información necesaria para a realización das súas 
tarefas. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma guiada, astecnoloxías da información para obter 
información. 

CCL 
CD 
CAA 

LGB2.5.2. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 

 CCL 
 CAA 
 CD  
 CSIEE 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en galego 
adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as palabras. 
CCL 
CAA 

B2.10. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de 
selección de textos do seu interese, así como ser quen 
de expresar preferencias. 

LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas 
feitas. 

CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto 

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, punto e 
coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación). 

CCL 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, 
léxico, morfosintaxe. 

CCL 
CSC 
CCEC 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que 
permitan narrar, describir e resumir emocións e 
informacións relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos dos medios de 
comunicación. 

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.. 

CCL 
CAA 
CD 

B3.5. Usar, de xeito guiado, programas informáticos de 
procesamento de texto. 

LGB3.5.1. Usa, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de 
texto. 

 CCL 
 CAA 
 CD  
 CSIEE 
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B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en 
calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio 
de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica, interliñado... en calquera soporte. 

CCL 
CAA 
CD 

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. 

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

CCL 
CAA 

LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e cámbiao. 
CCL 
CAA 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas 
xerais e as de acentuación en particular, apreciando o 
seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación. 
CCL 
CSC 
CCEC 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas 
producións escritas 

CCL 
CSC 
CCEC 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así 
como construír correctamente as oracións desde o punto 
de vista sintáctico, nas producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación CCL 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas sú-as producións. CCL 

B4.5. Identificar intuitivamente o suxeito e o predicado, 
así como o papel semántico do suxeito, para mellorar a 
comprensión e a produción de textos. 

LGB4.5.1. Identifica intuitivamente, en oracións sinxelas, o papel semántico do 
suxeito. 

CCL 
CAA 

B4.6. Usar o dicionario en papel ou dixital, con certa 
autonomía. 

LGB4.6.1 Usa, con certa autonomía, o dicionario en papel ou dixital 
CCL 
CAA 
CD 

B4.7. Identificar palabras compostas e derivadas, así 
como sinónimos, antónimos e palabras polisémicas de 
uso habitual, para comprender e producir textos. 

LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando 
familias de palabras. 

CCL 
CAA 

LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas de uso 
habitual. 

CCL 
CAA 

B4.9. Establecer relacións elementais entre as diversas 
linguas que utiliza ou está a aprender o alumnado. para 
reflexionar sobre como mellorar os seus procesos 
comunicativos na lingua galega 

LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as linguas que 
está a aprender. 

CCL 
CCEC 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos 
procedentes da literatura popular galega, así como da 
literatura galega en xeral. 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular 
oral galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos) e da literatura 
galega en xeral. 

CCL 
CAA 
CCEC 
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B5.2. Ler texto e obras en galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, 
en diferentes soportes. 

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, en diferentes soportes. 

CCL 
CCEC 
CD 

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual e en diferentes soportes 

CCL 
CCEC 
CD 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática e análise do traballo desenvolvido e do grao de 
implicación nas actividades propostas. 

Análise de producións do alumnado. 

Intercambios orais co alumnado 

Cuestionarios 

 

 Instrumentos: 

Análise crítico das tarefas desenvolvidas polo alumnado (producións orais e 
escritas, resolución de exercicios, investigacións...) 

Grao de implicación nas tarefas levadas a cabo. 

Mediante listas de control e escalas de observación descritivas. 

 

 

Cualificación final 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta o nivel acadado 
durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo a actividade 
desenvolvida durante o 3º trimestre. 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

 

    (Non existe  
alumnado desta 
casuística nesta 
área) 

 

Criterios de avaliación: 

 

 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades Visionado de  pequenos vídeos, realización de textos, producións propias, 
ditados, lecturas orais, contacontos, comunicacións escritas, comunicacións 
orais, dramatizacións, seguimentos de programas de televisión (Aquelando e 
Sabedoiro), traballos grupais 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Partiremos dos principios metodolóxica de actividade, significación, 
contextualidade, autonomía e individualización; empregando estratexias de 
resolución de problemas, aprendizaxe guiado e aprendizaxe por 
descubrimento. 

Materiais e recursos Correo electrónico. 
Aula virtual 
TVG2 
Paxinas web 
Libros dixitais 
Videoconferencias 

 
 
 
 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A información sobre as tarefas académicas chégalle as familias e ao 
alumnado a través de correo electrónico da titoría, así como pola aula virtual 
e por estes mesmos medios son recibidas polo mestre as respostas e 
comentarios. 
Ao remate do trimestre, través do boletín. 
 

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 Competencias 

clave B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as 

operacións utilizadas, comproba e interpreta as solucións no contexto da situación, 

busca outras formas de resolución, etc. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

MTB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos 

problemas a resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e 

eficacia. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

B1.3. Profundar en problemas resoltos propoñendo 

pequenas variacións nos datos, outras preguntas 

etc. 

MTB1.3.1. Profunda en problemas unha vez resoltos, analizando a coherencia da 

solución e buscando outras formas de resolvelos. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

B1.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, establecendo conexións 

entre a realidade e as matemáticas e valorando a 

utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados 

para a resolución de problemas. 

MTB1.4.1. Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático 
CMCT 

CAA 

B1.6. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo 

habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, 

analizando e seleccionando información relevante 

en internet ou en outras fontes elaborando 

documentos propios, facendo exposicións e 

argumentacións. 

MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, 

para aprender e resolver problemas. 
CMCT 

CD 

CAA 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 

razoamentos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, fraccións e decimais 

ata as centésimas). 

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de 

datacións. 

CMCT 

CCEC 

CCL 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vidacotiá, números 

(naturais, fraccións e decimais ata as centésimas), utilizando razoamentos apropiados 

e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

CMCT 

CAA 

CCL 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números 

segundo o seu valor 

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números naturais e decimais. 

CMCT 

CAA 
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B2.3. Operar cos números tendo en conta a 

xerarquía nas operacións, aplicando as súas 

propiedades, as estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que se utilizan segundo 

a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos 

escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), usando o máis adecuado. 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. CMCT 

CAA 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na resolución 

de problemas contextualizados. 

CMCT 

CAA 

MTB2.3.3. Realiza operacións con números decimais na resolución de problemas 

contextualizados 
CMCT 

CAA 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar 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 da vida cotiá. 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e 

división (de ata dúas cifras) con distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións cotiás 

CMCT 

CAA 

MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta CMCT 

CAA 

B3.1. Escoller os instrumentos de medida máis 

pertinentes en cada caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e 

tempo facendo previsións razoables. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos e espazos coñecidos 

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. 

CMCT 

CCL 

CAA 

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple 

dando o resultado na unidade determinada de antemán CMCT 

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa 

dada en forma complexa e viceversa. CMCT 

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

B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo 

e as súas relación, utilizándoas para resolver 

problemas da vida diaria 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas 
relacións. 

CMCT 

CAA 

B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes do sistema monetario 

da Unión Europea. 

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e 
billetes do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver 
problemas en situación reais coma figuradas. 

CMCT 
CAA 
CSC 

B4.1. Coñecer as figuras planas; cadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e rombo 

MTB4.1.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos, identificando 
as relacións entre os seus lados e entre ángulos. 

CMCT 

CAA 
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B4.2. Utilizar as propiedades das figuras planas 

para resolver problemas. 

MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus lados. CMCT 

CAA 

MTB4.2.2. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: 

centro, raio e diámetro. 
CMCT 

CAA 

B4.3. Coñecer as características e aplicalas para 

clasificar: poliedros, prismas, pirámides, corpos 

redondos: cono, cilindro e esfera e os seus 

elementos básicos. 

  MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo o número de lados. CMCT 

CAA 

  MTB4.3.2. Recoñece e identifica poliedros, prismas, pirámides e os seus elementos  

básicos: vértices, caras e arestas. 
CMCT 

CAA 

 MTB4.3.3. Recoñece e identifica corpos redondos: cono, cilindro e esfera e os seus 
elementos básicos 

CMCT 

CAA 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática e análise do traballo desenvolvido e do grao de 
implicación nas actividades propostas. 

Análise de producións do alumnado. 

Intercambios orais co alumnado 

Cuestionarios 

 

 Instrumentos: 

Análise crítico das tarefas desenvolvidas polo alumnado (producións orais e 
escritas, resolución de exercicios, investigacións...) 

Grao de implicación nas tarefas levadas a cabo. 

Mediante listas de control e escalas de observación descritivas. 

 

 

Cualificación final 

Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta o nivel acadado 
durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo a actividade 
desenvolvida durante o 3º trimestre. 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

 

    (Non existe  
alumnado desta 
casuística nesta 
área) 

 

Criterios de avaliación: 

 

 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades Visionado de  pequenos vídeos, resolución de problemas e actividades, 
actividades dixitais, xogos matemáticos, realización de figuras xeométricas, 
Tangram 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Partiremos dos principios metodolóxica de actividade, significación, 
contextualidade, autonomía e individualización; empregando estratexias de 
resolución de problemas, aprendizaxe guiado e aprendizaxe por 
descubrimento. 

Materiais e recursos Correo electrónico. 
Aula virtual 
Clan tv, Aquelando, Sabedoiro 
Paxinas web 
Libros dixitais 
Videoconferencias 

 
 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A información sobre as tarefas académicas chégalle as familias e ao 
alumnado a través de correo electrónico da titoría,  así como pola aula 
virtual e por estes mesmos medios son recibidas polo mestre as respostas e 
comentarios. 
Ao remate do trimestre, través do boletín. 
 

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. 

 
 
 
 
 

CENTRO:
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
      BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS        BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

      Comprender a idea global e a información máis importante en textos 

orais moi breves con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso 

cotiá con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos presentes 

nas situacións comunicativas e conectados cos propios intereses e coas 

propias experiencias, articulados con claridade e lentamente, 

transmitidos de viva voz ou por a través de recursos multimedia que non 

distorsionen a mensaxe. 

      Comprende o sentido global e a información mais importantes de textos 

orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios 

audiovisuais ou da Internet adecuados a súa idade. 

       Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a información mais importante do texto 

       Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 

coñecidas en textos orais (contos, cancións e conversas) sobre temas familiares 

ou do seu interese e expresados con claridade e que conten con apoio visual. 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E     

INTERACCIÓN 

       BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

     Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación 

sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, 

usando expresións e frases coñecidas e de uso frecuente, normalmente 

illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or/then). 

     Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e 

elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación 

comprensibles. 

    Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación      Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

conversas telefónicas ou dramatizacións). 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓIN DE TEXTOS ESCRITOS       BLOQUE 3: COMPRENSIÓIN DE TEXTOS ESCRITOS 

     Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis 

importantes en textos escritos sinxelos de temas previamente traballados 

de forma oral e de interese para o alumnado, e conte con apoio visual en 

soporte papel ou dixital. 

    

     Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  
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       Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos.   

     Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio 

visual, acorde a súa idade procedente dos medios de comunicación adaptados a 

súa competencia lingüística.   

       BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

      BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

     Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, 

nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións 

ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si 

mesmo, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, 

en situacións familiares e predicibles. 

      Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral. 

    Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de forma 

individual seguindo o modelo traballado. 

     Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable 

     Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas etc. 

. BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA 

INTERCULTURAL 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

     Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos para 

unha comprensión adecuada do texto oral e escrito.  

 

     Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos propios, 

amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.     Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura.    Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

    Obter e dar información persoal, sobre o seu contorno máis inmediato 

en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula 

    Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe 

cotiás en distintos contextos. 

    Expresar nocións básicas relativas a rutinas, tempo, vestimenta e 

prezo. 

   Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día, prezos, 

vestimentas… 

   Solicitar e comprender o permiso, o acordo, a información, a 

preferencia, a axuda ou o desexo, a capacidade entre outras 

   Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o acordo, a 

preferencia, desexo ou a capacidade 

   Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as 

funcións comunicativas propias do seu nivel.  

 

   Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia 

de número e usa correctamente os nexos básicos 

   Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións    Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas 
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comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. interaccións de aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa idade e escribir 

con léxico traballado previamente. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 

      No caso de avaliación formativa, serán o seguimento sistemático do 

alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para o 

desenvolvemento, de carácter individual: traballos escritos, presentacións 

orais, actitude de aprendizaxe, precisión nas producións e autoavaliación 

entre outros. 

   Envío regular de correccións das actividades. 

   Non é posible realizar a avaliación sumativa, debido a o estado de alarma 

sanitaria e confinamento decretado polo Goberno.  

 

 

Instrumentos: 

Criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables que nos 

permiten avaliar a consecución dos obxectivos . 

Instruccións da Conselleria competente. 

Os resultantes de acordos en reunións dos equipos docentes, de nivel, DO, 

CCP… do Centro. 

  

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

  Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de    

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta o   

nivel acadado durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo a   

actividade desenvolvida durante o 3º trimestre.  

 
 

 

 

 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Estándares de aprendizaxe avaliables que nos permiten avaliar a consecución 

dos obxectivos . 

   O traballo desnvolvido neste trimestre, foi de repaso, de recuperación.   

Adaptouse a programación. A evaluación é contínua.  

 Criterios de cualificación: 

    Segundo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de  

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, terase en conta o 

nivel acadado durante o 1º e o 2º trimestres e valorarase de xeito positivo a 

actividade desenvolvida durante o 3º trimestre 

Avaliarase positivamente e se considerará recuperada a materia pendente aos 

alumnos que superen os obxectivos neste trimestre. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

   No caso de avaliación formativa, serán o seguimento sistemático do 

alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para o 

desenvolvemento, de carácter individual: traballos escritos, presentacións 

orais, actitude de aprendizaxe, precisión nas producións e autoavaliación 

entre outros. 

   Envío regular de correccións das actividades 

 Táboa de observación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades       Proposta de actividades enviadas semanalmente a través do correo 

electrónico da titoría ou do correo da aula de inglés 

english@ceipzalaeta.com 

 -Listenings (Vídeos, songs, stories…) 

 -Lectura de textos curtos 

 -Actividades escritas 

 -Actividades interactivas 

 -Actividades  libros de texto en versión dixital 

 -Producción de cancións 

 -Representación de pequenos diálogos 

 -Elaboración de debuxos 

 

 

 

 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

    Todos os alumnos teñen conectividade e dispoñen de medios 

tecnolóxicos dixiáis. 

    Envios a través do correo electrónico da titoría ou do correo da aula de 

inglés english@ceipzalaeta.com 

    Envío regular de correccións das actividades 

 
Materiais e recursos    -Plataforma educativa Blink Learning 

   -Libro de texto dixital “Rooftps 3”(Class book, Activity Book) Ed.   

Oxford 

   -Fichas interacivas 

   -Vídeos: con cancións, Pequenos diálogos, explicación de estructuras    

     lingüísticas básicas, debuxos animados… 

   -Ordenador, tablet, teléfono móbil, impresora… 

   -Libreta, lápis, bolígrafo, pinturas… 

 

4. Información e publicidade 

 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 

A través de correo electrónico 

Conexión telefónica 

Boletíns de notas 

Publicidade páxina web do centro 
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