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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS   
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.5. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións descoñecidas. 

▪ MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as 

ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares. CMCT;CAA;CSIEE 

MTB1.5.2. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para 

aprender e para resolver problemas, conxecturas e construír e defender argumentos. CMCT; 

CD; CAA; CSIEE 

B1.6. Seleccionar e utilizar as ferramentas tecnolóxicas e estratexias para o cálculo 

para coñecer os principios matemáticos e resolver problemas. 

MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais 

propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son...), buscando, analizando e seleccionando a 

información relevante, utilizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus 

compañeiros. CMCT; CD; CAA; CCL; CSIEE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 

fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas cifras. CMCT;CAA;CCL 

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

vida cotiá. 

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras. CMCT;CAA;CCL 

MTB2.2.2. Utiliza os números negativos en contextos reais. CMCT 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, 

incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita ás propiedades das operación, 

en situación de resolución de problemas. 

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

equivalentes. CMCT 

MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima. 

CMCT 

MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal. CMCT 

▪ B2.4. Utilizar as propiedades das operacións, as estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se usan segundo a natureza do cálculo que se realizará 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación e calculadora). 

▪ MTB2.4.1. Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10. 
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B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as porcentaxes sinxelas 

para interpretar e intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. CMCT 

MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias 

entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores na interpretación e resolución de 

problemas. CMCT; CCL 

MTB2.5.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias. CMCT; CAA 

B2.6. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando as 

propiedades destas, 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 

MTB2.6.1. Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10. CMCT 

MTB2.6.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto 

dunha fracción por un número. CMCT 

MTB2.6.3. Realiza operacións con números decimais. CMCT 

MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese. CMCT;CAA 

B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para interpretar e 

intercambiar información e resolver problemas en contextos da vida cotiá. 

MTB2.7.4. Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei do dobre, triplo, 

metade, para resolver problemas da vida diaria. CMCT; CAA 

MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de tres en 

situacións de proporcionalidade directa, explicando oralmente e por escrito o significado dos 

datos, a situación formulada, o proceso seguido e as solucións obtidas. CMCT; CCL,CAA 

B2.8. 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. 

MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división 

con distintos tipos de números (naturais, enteiros, decimais e fraccións). CMCT; CAA 

MTB2.8.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo- multiplicativa, números menores de 

un millón, atendendo o valor de posición das súas cifras. CMCT 

MTB2.8.8. Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100. CMCT 

MTB2.8.9. Calcula o mcm e o mcd. CMCT 

MTB2.8.10. Descompón números decimais atendendo ao valor de posición das súas cifras. 

CMCT 

MTB2.8.12. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. CMCT;CAA 

B2.9. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos adecuados e reflexionando sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas. 

MTB2.9.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando 

estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de 

exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, 

valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso. CMCT;CAA;CCL;CSIEE 

▪ MTB2.9.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando 

as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo. CMCT;CAA;CCL;CSIEE 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: CEP CARLOS CASARES 
CURSO: 6º 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

 :  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da 

comunidade educativa. Especialmente, a cooperación e coordinación entre os/as 

docentes e as familias para garantir o progreso no proceso de ensino-aprendizaxe 

do alumnado.  

No terceiro trimestre, o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos 

contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.  

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes: 

-Observación do traballo e progreso do alumnado (40%): esforzo e constancia nas 

tarefas, perseveranza... 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (30%). 

-Resolución de problemas (30%): tanto de problemas matemáticos como 

problemas da vida cotiá: pasos a seguir no razoamento e resolución dun 

problema, resiliencia, creatividade á hora de resolver os posibles atrancos... 

Instrumentos:  

As ferramentas de recollida e análise da información cumprimentaranse entre si 

para poder sacar a máxima información posible. 

Destácanse os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados 

no punto anterior:  

-Observación: rexistro de control. 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, 

resolución de problemas, gravacións audiovisuais.  

-Resolución de problemas: rexistro anecdotario e caderno de tarefas. 

Cualificación final 

-A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no 

primeiro e no segundo trimestre. 

-Caberá a posibilidade de sumar ata un punto polo traballo, esforzo, constancia,  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas serán intuitivas e favorecerán o 

desenvolvemento das distintas intelixencias múltiples e a adquisición das 

competencias clave. Para isto, as actividades traballarán saberes, 

procedementos e actitudes e implicaranse contidos, habilidades, actitudes 

e valores.  

Tipoloxía de actividades:  

-Comprensión, razoamento e resolución de problemas vinculados á vida 

cotiá. 

-Actividades de razoamento lóxico-matemático. 

-Actividades de cálculo, numeración, seriación.  

-Actividades de razoamento viso-espacial. 

-Traballo con material audiovisual diverso. 

-Actividades interactivas online. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada centrarase na funcionalidade das aprendizaxes a 

través dun enfoque globalizador e inter-intradisciplinar. As estratexias 

metodolóxicas irán dirixidas a favorecer: a creatividade, resolución de 

problemas da vida cotiá, diversidade do alumnado e a aprender a aprender.  

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas 

a partir de actividades dirixidas, mesturando tarefas formativas e lúdicas.  

Na actual situación, a metodoloxía artéllase nos seguinte piares 

fundamentais: 

-Conectividade a Intenet do alumnado e manexo das TIC. 

-Páxina web e blog do centro como ferramentas esenciais a través das cales 

se propoñen as tarefas diarias e se informa ás familias e alumnado. 

-Correo electrónico, medio a través do cal mantemos unha comunicación 

máis próxima coas familias e alumnos/as, recibimos as tarefas e enviamos a 

corrección das mesmas. 
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Materiais e recursos 

Os principais recursos e materiais empregados serán os seguintes: 

-Fichas de elaboración propia 

- Libros en formato online de diferentes editoriais educativas 

-Caderno de tarefas 

-Recursos interactivos 

-Videoconferencias  a través de Cisco Webex 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O O centro dispón dun blog e cada curso conta cun espazo propio no cal se van 

subindo as tarefas diariamente.  

O contacto coas familias e o alumnado é a través da páxina web do centro, 

do blog e tamén a través do correo electrónico. 

Ademais, tamén facemos uso de videoconferencias a través do Cisco Webex, 

Espazo Abalar, outras aplicacións de mensaxería inmediata e teléfono móbil 

e fixo. 

Publicidade  

Publicación na páxina web do centro: 

-Dentro do bloque “O noso centro” no apartado “Documentos pedagóxicos”. 

-Dentro do bloque “Taboleiro de información” no apartado “Atención pais/nais”. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e 
indirectas)

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a 
analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o 
comunica oralmente e/ou por escrito.

B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter 
información e como instrumento para aprender, e expresar contidos 
sobre Ciencias sociais.

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, 
blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos 
temas tratados.

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 
comunicación

B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a 
constancia no estudo.

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar 
traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados.

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados 
coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos.

B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que 
supoñan a busca, selección e organización de textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico, amosando habilidade para traballar tanto 
individualmente como de maneira colaborativa dentro dun equipo.

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que 
supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, 
social e histórico.

B1.6.Respecta a variedade dos diferentes grupos humanos e valora a 
importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre todos eles 
sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos 
universalmente compartidos.

CSB1.6.1.Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os 
diferentes grupos humanos sobre a base dos valores democráticos e os 
dereitos humanos universalmente compartidos.

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

Actividades Cuestionarios, actividades de investigación, producións de exposicións, esquemas, actividades do libro,  
croquis de funcionamento, actividades de completar, de redacción, producións audiovisuais. 

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade polo que  as tarefas publícanse no blog de de cada curso,  e recíbense por 
medio do correo electrónico de 3º ciclo e envíaselles o feedback a través do mesmo. Cando hai contratempos 
bótase man do teléfono móbil.

Materiais e recursos Emprégase o libro da materia, fichas relacionadas, vídeos de diferentes plataformas, produción propia de 
actividades e tarefas.



B1.9.Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor aumentando 
as capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar 
conclusións innovadoras.

CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, 
iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito 
emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que lle rodean

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

B2.2.Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como 
actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores que o 
determinan.

CSB2.2.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o
determinan 

B2.3.Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos 
que o compoñen e as características dos principais paisaxes de España e
de Europa.

 CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as 
características dos principais paisaxes de España e de Europa valorando a súa 
diversidade.

B2.4.Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus 
climas e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa.

CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes 
hidrográficas e o seu clima.

CSB2.4.2.Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de 
Europa. 

B2.5.Explicar a influencia do comportamento humano no medio natural,
identificando o uso sostible dos recursos naturais propoñendo unha 
serie de medidas necesarias para o desenvolvemento sostible da 
humanidade, especificando os seus efectos positivos. 

CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando 
unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións 
ambientais do nosos planeta.

B2.6. Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o 
clima e o cambio climático.

CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as 
actuacións responsables para frealo. 

B3.5.Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores 
económicos, describir as características destes recoñecendo as 

 CSB3.5.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica 
distintas actividades no grupo ao que pertencen.

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

Actividades Cuestionarios, actividades de investigación, producións de exposicións, esquemas, actividades do libro,  
croquis de funcionamento, actividades de completar, de redacción, producións audiovisuais. 

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade polo que  as tarefas publícanse no blog de de cada curso,  e recíbense por 
medio do correo electrónico de 3º ciclo e envíaselles o feedback a través do mesmo. Cando hai contratempos 
bótase man do teléfono móbil.

Materiais e recursos Emprégase o libro da materia, fichas relacionadas, vídeos de diferentes plataformas, produción propia de 
actividades e tarefas.



principais actividades económicas de España e Europa. CSB3.5.2.Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e 
terciario en España e Europa e as súas localizacións nos territorios correspondentes

B3.8.Comprender os beneficios que ofrece o espírito emprendedor.

CSB3 8.1.Desenvolve a creatividade e valora a capacidade emprendedora dos 
membros dunha sociedade.

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

Actividades Cuestionarios, actividades de investigación, producións de exposicións, esquemas, actividades do libro,  
croquis de funcionamento, actividades de completar, de redacción, producións audiovisuais. 

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade polo que  as tarefas publícanse no blog de de cada curso,  e recíbense por 
medio do correo electrónico de 3º ciclo e envíaselles o feedback a través do mesmo. Cando hai contratempos 
bótase man do teléfono móbil.

Materiais e recursos Emprégase o libro da materia, fichas relacionadas, vídeos de diferentes plataformas, produción propia de 
actividades e tarefas.



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

Actividades Cuestionarios, actividades de investigación, producións de exposicións, esquemas, actividades do libro,  
croquis de funcionamento, actividades de completar, de redacción, producións audiovisuais. 

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade polo que  as tarefas publícanse no blog de de cada curso,  e recíbense por 
medio do correo electrónico de 3º ciclo e envíaselles o feedback a través do mesmo. Cando hai contratempos 
bótase man do teléfono móbil.

Materiais e recursos Emprégase o libro da materia, fichas relacionadas, vídeos de diferentes plataformas, produción propia de 
actividades e tarefas.

1.  

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

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Materiais e recursos



2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:  

 Observación (20%)

 Recompilación  de materiais e análise das producións finais do 
alumnado. (50%)

 Resolución de problemas da vida cotiá (30%)

Instrumentos:

 Rexistro de control.

 Caderno de tarefas (textos escritos, gravacións audiovisuais (textos
orais) e producións artísticas.

 Rexistro anecdotario

Cualificación
final

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética da primeira e 
da segunda avaliación. Esta nota poderá subir ata un máximo de un punto tendo 
en conta a valoración das tarefas e actividades entregadas nesta terceira 
avaliación.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a 
constancia no estudo.

B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que 
supoñan a busca, selección e organización de textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico, amosando habilidade para traballar tanto 
individualmente como de maneira colaborativa dentro dun equipo

B2.2.Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como 
actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores que o 
determinan.

B2.3.Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que 
o compoñen e as características dos principais paisaxes de España e de 
Europa.

B2.4.Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus climas
e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa.

B3.5.Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores 
económicos, describir as características destes recoñecendo as principais 
actividades económicas de España e Europa.

Criterios de cualificación:  Tal e como se acordou nas reunións de 
avaliación  do 1º e 2º trimestre , queda superada esta materia para o 
alumnado que tiña pendente en cursos anteriores.

O alumnado con esta materia suspensa no 1º ou 2º trimestre superará 
as materias a través de fichas de recuperación.

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

Seguimento continuo e individualizado do proceso de aprendizaxe de 
cada discente, do seu compromiso ca área. Constancia das tarefas 
programadas, a calidade das mesmas, o grao de implicación e esforzo, 
así como o interese por mellorar.

En canto os intrumentos emprégase un diario de aula  para levar rexistro
de todo isto. 
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para comunicarnos e informar ao alumnado e as familias 
empréganse distintos medios:

 Web do centro e teléfono (avisos ás familias)

 Blog do centro (publicación das tarefas e dalgunhas 
producións do alumnado.

 Correo electrónico (comunicación co alumnado e recepción e 
corrección das tarefas).

 Webex (videoconferencias para resolver dúbidas).

Publicidade Esta modificación publicarase na web do centro.  No apartado “O
noso centro” atopamos subapartado “documentos pedagóxicos” e
dentro deste “Taboleiro de información” e “atención pais/nais”.



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación 
en diferentes situacións con vocabulario preciso e estrutura coherente.  

LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación e volume  
 

B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas 
principais e secundarias e identificar ideas ou valores non explícitos.  

LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias.  
 

B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais 
imitando modelos. 

LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando 
modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos e persuasivos).  
LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e 
aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) 
empregando os recursos lingüísticos pertinentes.  

 
B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a 
lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta.  
 

LCB2.2.1. Entende a mensaxe de xeito global e identifica as ideas principais e as 
secundarias dos textos de diferente tipoloxía, do ámbito escolar e social, a partir da 
lectura dun texto en voz alta.  

B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas 
principais e secundarias nos distintos tipos de textos.  
 

LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos 
dos diferentes tipos de texto.  

B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos.  LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos.  

B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para seleccionar e 
recoller información, ampliar coñecementos e aplicalos en traballos persoais.  
 

LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático 
para obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo.  

B2.9. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para a procura e tratamento da información.  

LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter información.  
LCB2.9.2. Interpreta a información e fai un resumo da mesma.  

B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, 
respectando a súa estrutura e aplicando as regras ortográficas coidando a 
caligrafía, orde e presentación.  
 

LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con 
claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesivas e respectando as 
normas gramaticais e ortográficas  
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B3.3. Utilizar o dicionario como recurso para resolver dúbidas sobre a lingua, o 
uso ou a ortografía das palabras  

LCB3.3.1. Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e en liña, no proceso de 
escritura.  

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. Identifica todas 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 ou oracións.  
LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e compostos nas 
formas persoais e non persoais do modo indicativo de todos os verbos.  

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua.  
 
 

LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e 
homónimas.  
LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas.  
LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto  
 

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

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na 
expresión oral e escrita  
LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun 
texto.  
LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación.  
LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til.  
LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til.  
 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e 
información e considerala como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 
persoal de máxima importancia.  
 

LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos.  
 

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 textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a 
partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e 
rítmicos en ditas producións.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos que se empregarán para levar a cabo a terceira 
avaliación son: 

 Observación  do traballo e progreso do alumnado (20%). 

 Recompilación de materiais e análise das producións finais do 
alumnado. (50%) 

 Resolución de problemas da vida cotiá. (30%) 

Instrumentos: 

 Rexistro de control. 

 Caderno de tarefas (textos escritos), gravacións audiovisuais (textos 
orais) e producións artísticas. 

 Rexistro anecdotario. 

Cualificación final 

 

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética da 
primeira e segunda avaliación. Esta nota poderá subir ata máximo un 
punto tendo en conta valoración das tarefas e actividades entregadas 
nesta terceira avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

   Criterios de avaliación: 
B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a 
lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta.  
B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas 
principais e secundarias nos distintos tipos de textos.  
B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con 
coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando as regras ortográficas 
coidando a caligrafía, orde e presentación.  
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. 
 

Criterios de cualificación: 
Tal e como se acordou nas reunións de avaliación do 1º e 2º trimestre, 
queda superada esta materia para o alumnado que a tiña pendente en 
cursos anteriores. 
O alumnado con esta materia suspensa no 1º ou 2º trimestre, superará a 
materia a través de fichas de recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O procedemento de avaliación será a recompilación e análise destas fichas 
que serán o noso instrumento de avaliación. Valorarase o esforzo e 
presentación das tarefas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades pechadas:  
 Fichas de repaso e recuperación con: 

 Actividades de gramática, vocabulario e 
ortografía. 

 Actividades de comprensión lectora. 
 Produción de textos de distinta tipoloxía. 

  Gravacións audiovisuais: 

 Produción de textos orais. 

 Actividades abertas:  
 Proxectos (visitas virtuais). 
 Actividades interactivas online. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Estas actividades xiran especialmente en torno a dous eixos: o uso 
de fichas relacionadas co libro de texto e as actividades por 
proxectos. En consecuencia, tamén se leva a cabo o aprendizaxe 
por descubrimento tanto no traballo por proxectos como no 
desenvolvemento da competencia dixital. 
As tarefas deseñadas son publicadas no blog do Centro. O 
alumnado envía as tarefas ao correo electrónico do Centro e o 
profesorado envía as correccións polo mesmo medio. 
Para resolver as dúbidas que van xurdindo realízanse 
videoconferencias cos estudantes a través da plataforma Webex. 
Este mesmo medio tamén se emprega para traballar de maneira 
individualizada co alumnado que ten reforzo educativo. 
Cos nenos e nenas con máis dificultades para conectarse a rede 
tamén nos comunicamos a través de chamadas telefónicas. 
 

Materiais e recursos 

 Fichas 

 Cadernos de tarefas 

 Recursos interactivos 

 Correo electrónico 

 Webex  

 Blog do Centro 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para comunicarnos e informar ao alumnado e as familias empréganse 
distintos medios: 

 Web do Centro, Abalar e teléfono (avisos ás familias). 

 Blog do Centro (publicación das tarefas e dalgunhas producións 
do alumnado). 

 Correo electrónico (comunicación co alumnado e recepción e 
corrección das tarefas). 

 Webex (videoconferencias para resolver dúbidas e apoio 
emocional). 

Publicidade  
Esta modificación publicarase na web do Centro. No apartado “O noso 
Centro” atopamos o subapartado “documentos pedagóxicos” e dentro 
deste o apartado “Taboleiro de información” e “atención pais/nais. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas.  
 

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo.  
 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e realizar 
inferencias determinando intencións e dobres sentidos . 
 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo, 
expositivo e argumentativo).  
LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa 
nos textos.  
 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e esquematizar e 
resumindo seu contido . 
 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto, indicando as ideas principais e 
secundarias.  
LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto.  
 

B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura.  
LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.  
 

B2.10. Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.  

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación.  
 

B2.11. Amosar autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu 
interese, así como ser quen de expresar preferencias.  

LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.  
 

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

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os 
enunciados.  
LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto.  
LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e 
usa unha linguaxe non sexista.  
 

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

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou 
argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de cada xénero.  
LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado  
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B3.4. Elaborar textos breves con creatividade.  
 

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, sentimentos e/ou 
emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos e/ou lugares: carteis 
publicitarios, anuncios, cómics, contos, poemas, cancións, anécdotas...  
 

B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información, 
tratamento dos textos e realización de presentacións.  

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario.  
 

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 traballos escritos, en calquera soporte.  
 

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

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, conxunción e 
interxección.  
LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba 
tónica das átonas.  

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe 
adecuada nas producións orais e escritas.  
 

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación.  
LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións.  

B4.4. Recoñecer e empregar axeitadamente os conectores, así como outros 
elementos de cohesión.  
 

LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: causa, 
consecuencia, finalidade, contradición, condición...  
 

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos dados.  
 

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos dados, para 
comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo, lembranzas.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos que se empregarán para levar a cabo a terceira 
avaliación son: 

 Observación  do traballo e progreso do alumnado (20%). 

 Recompilación de materiais e análise das producións finais do 
alumnado. (50%) 

 Resolución de problemas da vida cotiá. (30%) 

Instrumentos: 

 Rexistro de control. 

 Caderno de tarefas (textos escritos), gravacións audiovisuais (textos 
orais) e producións artísticas. 

 Rexistro anecdotario. 

Cualificación final 

 

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética da 
primeira e segunda avaliación. Esta nota poderá subir ata máximo un 
punto tendo en conta valoración das tarefas e actividades entregadas 
nesta terceira avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

   Criterios de avaliación: 
B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e esquematizar e 
resumindo seu contido . 
B3.2. Producir textos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, 
resumir, explicar e expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas 
con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de 
comunicación.  
B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e 
valorar a lingua escrita como medio de comunicación.  
B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á comprensión e á produción de textos, así 
como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.  
B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe 
adecuada nas producións orais e escritas.  

Criterios de cualificación: 
Tal e como se acordou nas reunións de avaliación do 1º e 2º trimestre, 
queda superada esta materia para o alumnado que a tiña pendente en 
cursos anteriores. 
O alumnado con esta materia suspensa no 1º ou 2º trimestre, superará a 
materia a través de fichas de recuperación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O procedemento de avaliación será a recompilación e análise destas fichas 
que serán o noso instrumento de avaliación. Valorarase o esforzo e 
presentación das tarefas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades pechadas:  
 Fichas de repaso e recuperación con: 

 Actividades de gramática, vocabulario e 
ortografía. 

 Actividades de comprensión lectora. 
 Produción de textos de distinta tipoloxía. 

  Gravacións audiovisuais: 

 Produción de textos orais. 

 Actividades abertas:  
 Proxectos (visitas virtuais). 
 Actividades interactivas online. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Estas actividades xiran especialmente en torno a dous eixos: o uso 
de fichas relacionadas co libro de texto e as actividades por 
proxectos. En consecuencia, tamén se leva a cabo o aprendizaxe 
por descubrimento tanto no traballo por proxectos como no 
desenvolvemento da competencia dixital. 
As tarefas deseñadas son publicadas no blog do Centro. O 
alumnado envía as tarefas ao correo electrónico do Centro e o 
profesorado envía as correccións polo mesmo medio. 
Para resolver as dúbidas que van xurdindo realízanse 
videoconferencias cos estudantes a través da plataforma WebEx. 
Este mesmo medio tamén se emprega para traballar de maneira 
individualizada co alumnado que ten reforzo educativo. 
Cos nenos e nenas con máis dificultades para conectarse a rede 
tamén nos comunicamos a través de chamadas telefónicas. 
 

Materiais e recursos 

 Fichas 

 Cadernos de tarefas 

 Recursos interactivos 

 Correo electrónico 

 WebEx  

 Blog do Centro 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para comunicarnos e informar ao alumnado e as familias empréganse 
distintos medios: 

 Web do Centro, Abalar e teléfono (avisos ás familias). 

 Blog do Centro (publicación das tarefas e dalgunhas producións 
do alumnado). 

 Correo electrónico (comunicación co alumnado e recepción e 
corrección das tarefas). 

 Webex (videoconferencias para resolver dúbidas e apoio 
emocional). 

 

Publicidade  
Esta modificación publicarase na web do Centro. No apartado “O noso 
Centro” atopamos o subapartado “documentos pedagóxicos” e dentro 
deste o apartado “Taboleiro de información” e “atención pais/nais. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Bloque 1. Iniciación á actividade científica 
1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facendo predicións sobre sucesos 
naturais, integrando datos da observación directa e 
indirecta a partir da consulta de diversas fontes e 
comunicando os resultados. 
 

2. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que 
acontecen dunha forma natural coma sobre os que 
acontecen cando se provocan, a través dun experimento ou 
dunha experiencia ou empregando programas informáticos 
sinxelos de simulación científica. 

 
3. Utilizar as tecnoloxías da información e comunicación, 

coñecendo e respectando as indicacións de seguridade na 
rede. 

Bloque 1. Iniciación á actividade científica 
1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, 

analízaa, saca conclusións, comunica a súa experiencia 
reflexionando acerca do proceso seguido e comunicándoo 
oralmente e por escrito. 
 

2. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 
 

3. Manifesta autonomía na planificación e na execución de accións 
e tarefas, e ten iniciativa na toma de decisións. 

 
 
 
 
 

Bloque 2. O ser humano e a saúde 
1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na 

realización das funcións vitais do corpo humano, establecendo 
algunhas relacións fundamentais entre estas e determinados 
hábitos de saúde. 
 

2. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables 
(alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso), sabendo 
as repercusións para a saúde de cada modo de vida. 

Bloque 2. O ser humano e a saúde 
 

1. Identifica e describe as principais características fisiolóxicas das 
funcións vitais do ser humano. 

2. Recoñece a estrutura anatómica do corpo humano. 
3. Identifica estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o 

coidado e mantemento dos diferentes órganos e aparatos. 
4. Identifica e adopta hábitos de hixiene, coidado e descanso. 

Bloque 3. Seres vivos 
1. Definir medio natural e diferenciar a materia inerte dos 

seres vivos. 
2. Coñecer as características e compoñentes dun ecosistema 

Bloque 3. Seres vivos 
1. Describe e comprende o concepto de medio natural. 
2. Identifica e explica as diferenzas entre seres vivos e materia 

inerte. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

entendendo a importancia do medio físico (sol, auga, chan, 
relevo e aire) e a súa relación cos seres vivos, identificando 
as causas da extinción dalgunhas especies. 

 

3. Identifica e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas 
alimentarias.Especies, poboacións, comunidades e ecosistemas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1. Observación (20%) 
2. Recompilación de material e obtención de produtos finais 

(50%) 
3. Resolución de problemas da vida cotiá (30%) 

Instrumentos: 
1. Rexistro de control 
2. Caderno de tarefas, elaboración de textos escritos, 

producións artísticas, gravacións audiovisuais 
3. Rexistro anecdotario 

Cualificación 
final 

 
Farase unha media aritmética da primeira e segunda avaliación, e 
subirase ata un punto máximo segundo o esforzo valorado na 3º 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados, facendo predicións sobre sucesos 
naturais, integrando datos da observación directa e indirecta 
a partir da consulta de diversas fontes e comunicando os 
resultados 

Criterios de cualificación: 

 Valorar o esforzo de recuperación e presentación das tarefas 
nas materias a recuperar (fichas de recuperación) 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Recompilación de material e obtención de produtos finais- 
FICHA DE RECUPERACIÓN 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades pechadas: 
 Fichas de repaso e recuperación con contidos 

da 1º e 2º avaliación  
 Gravacións audiovisuais: exposición e 

demostración de proxectos 

 Actividades abertas: 
 Proxectos 
 Actividades interactivas online 

 

 Proxectos 

 Aprendizaxe por descubrimento 

 Libro de texto 

Materiais e 
recursos 

1. Correo electrónico, para enviar e correxir tarefas 
2. Videoconferencias semanais, para explicar dúbidas 
3. Tutoriais de yotube, para explicacións individuais de 

conceptos 
4. Fichas e recursos interactivos 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Mensaxerías instantáneas 

 Abalar 

 Blog 

 Teléfono fixo 

 Web 

Publicidade  

Na web do cole: 

 O noso centro documentos pedagóxicos 

 Taboleiro e información atención a pais/nais 


