
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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      

                                                                                Lingua Galega e Lingua Castelá 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
LCB1.1.1   LGB1.1.1. 

Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, 
describir e resumir emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan. 

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 

LCB2.1.1  LGB2.1.1. 
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. 

Valora a importancia do dominio da ortografía para asegurar unha correcta 
comunicación escrita entre as persoas falantes dunha mesma lingua e para 
garantir unha adecuada interpretación dos textos escritos. CCL CCEC CSC 
 
 

LCB3.1.1.  LGB3.1.1Identificar palabras compostas e derivadas, así como 
sinónimos, antónimos e palabras polisémicas de uso habitual, para 
comprender e producir textos 

Recoñece e usa sinónimos, antónimos, compostas e derivadas, palabras 
polisémicas de uso habitual. CCL CAA 
 

LCB3.2.1. LGB3.2.1.Coidar a presentación dos traballos escritos en 
calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de 
comunicación 

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

 

LCB3.3.1.1.LGB3.3.1.1 Utilizar as tecnoloxías da información para obter 
información necesaria para a realización das súas tarefas 

Utiliza, de forma guiada, as tecnoloxías da información para obter 
información. CCL, CD, CAA 

LCB4.1.1.  LGB4.1.1.Utilizar intuitivamente a terminoloxía seguinte nas 
actividades de produción e interpretación: denominación dos textos 
traballados; enunciado, palabra, sílaba, xénero e número, 
determinantes  substantivos, adxectivos , pronomes e tempos verbais 
(pasado, presente e futuro). 

Identifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en formas verbais 
dadas. Identifica nun texto enunciado, palabra, sílaba, xénero e número 
substantivos,  adxectivos, pronomes e determinantes . CCL CSC CCEC 
 
 

LCB4.2.1. LGB 4.2.1Recoñece a oración simple, distingue suxeito e 
predicado. 

Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. CCL, CD, CAA 
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Matemáticas  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

MTB2.1.1. Realizar operación a partir dos datos. 
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 

MTB2.1.2.Utilizar lonxitudes, capacidades, masas nas diversas 
conversión e operacións  e tempo facendo previsións razoables. 

 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. Medida de tempo. CMCT,CCL, CAA 

MTB2.1.3.Operar cós algoritmos estándar de suma, resta , multiplicación 
e división. 

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 

MTB2.1.4. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, 
distintos tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata 
as milésimas) 

Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de 
datacións CMCT, CCEC, CCL 
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, CCA, 
CCL 
 

MTB2.1.5. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución 
de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as 
solucións obtidas 

Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos sinxelos da vida 
cotiá CMCT, CCL, CAA 

Valores sociais e cívicos.  

VSCB1.1.1. Comprender e valorar a igualdade de dereitos de homes e 
mulleres  nas tarefas domésticas e o coidado da familia, argumentando 
en base a procesos de reflexión, síntese e estruturación. 

Expón de forma argumentada a importancia de valorar a igualdade de 

dereitos de homes e mulleres nas tarefas domésticas e o coidado da familia. 

CSC  CCL 
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VSCB1.1.2. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación 
intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e 
compartidos. 

Realiza unha auto avaliación responsable da execución das tarefas. CSC  CSIEE  

CAA  

 

 

VSCB1.1.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da 
comunidade educativa empregando o sistema de valores persoal que 
constrúe a partir dos valores universais. 

Percibe e verbaliza a necesidade de que existan normas de convivencia nos 
diferentes espazos de interacción social. CCL CSC 
 

Educación artística-obradoiros  

EPB1.1.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que 
se utilizan nas producións artísticas. 

Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, cores, texturas 
e materiais. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido estético, 
de forma cada vez máis autónoma. Experimenta con materiais e texturas para 
creacións orixinais, integrándoos de diferentes maneiras. CCEC CSIEE 
 
 

C .Sociais.  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CSB4.1.2. Analizar información de datos a través de imaxes, táboas, 
gráficos, esquemas... 

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

CSB4.1.3. Analizar la hidrosfera, ciclos da auga... 
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. MCCT, CCL, CSC 

CSB4.1.4. Identificar atmosfera e diferentes climas. Identificación dos diferentes climas e a atmosfera. MCCT, CCL, CSC 

CSB4.2.1. Investigar sobre  os conceptos demográficos. Define os principais conceptos demográficos. MCCT, CCL, CSC 

CSB4.2.2. Identificar relevo de Galicia e as súas vertentes. 
Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as súas 
vertentes hidrográficas CMCCT, CAA, CCL 
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C.  Naturais  

CNB1.1.1. Coñecer e practicar hábitos de hixiene, descanso e de 
alimentación e prácticas contraproducentes para a saúde. 

 Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de alimentación sa e 
diferencia prácticas e mensaxes que son contraproducentes para a saúde. 
CMCCT 

CNB1.1.2.Coñecer as relación humanas nas distintas sociedades do 
mundo. 

Relación humana na sociedade. CMCCT 

CNB1.1.3.Coñecer mundo animal e vexetal no seu medio. Identifica mundo animal e vexetal no seu medio. CAA, CMCCT, CSIEE 

CNB1.1.4.Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos 
máis importantes para o seu funcionamento 

Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no 
funcionamento do organismo. CMCCT 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Comunicación diaria para transmitir tarefas de reforzo  e 
resolver dúbidas . Supervisar que o traballo está feito polo alumnado. 

Instrumentos:  revisión dos portafolios e os traballos presentados polo 

alumnado semanalmente.  O traballo coa diversidade de alumnado foi ao 

principio difícil pero unha vez que collemos o ritmo foi positivo. As tarefas 

plantexábanse semanalmente e organizábanse en traballo diario e en 

traballo cooperativo dos miniproxectos ou búsqueda de información a nivel 

semanal. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Avaliación continua traballo feito a distancia nos fogares do alumnado. A 
avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das 
actividades lectivas presenciais será  obtida, dado o carácter continuo, 
global, diagnóstico e formativo da avaliación, a partir das cualificacións da 
1ª e a 2ª avaliacións, e poderá modificarse en positivo en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. Porcentaxes avaliables: 
Desempeño 40% 
Rendemento20% 
Actitude 25% 
Convivencia 15 % 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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  

A metodoloxía proposta  basease nos seguintes principios, Intervención 
globalizada, participación activa e dinámica e semanal, aprendizaxe 
significativa partindo das experiencias vividas polo alumnado e dos 
coñecementos  previos, abordando a resolución de problemas reais, 
contextualizados, coherentes e con significado para o alumnado. Tense 
en conta evitar a sobrecarga de tarefas e procúrase a flexibilidade na 
súa esixencia, adaptándose ás características do alumnado. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Dende a titoría fíxose seguimento da situación familiar , de 
medios dixitais e de medios para levar as tarefas propostas . A 
comunicación foi por correo electrónico titora- familias e familias 
-titora, mensaxes abalar titora-familias e  chamadas telefónicas 
titora- familias e familias-titora , sempre que foi necesario. 

Materiais e recursos 

Os traballos  foron presentados pola titora e mestres 
especialistas cada luns  e o alumnado semanalmente devolvían 
as tarefas feitas. Recursos dixitais por parte das familias para 
acceder a  web do colexio e comunicarse axeitadamente coa 
titora e especialistas. Materiais de apoio para a realización das 
tarefas e propostas dos rapaces que fixeron o traballo máis 
motivador e ameno. Diariamente a titora prestaba apoio no que 
o alumnado precisaran, a través do teléfono ou correo 
electrónico. 
Recursos dixitais e plataforma virtual webex e traballo 
presentado pola titora e especialistas. Tendo en conta en todo 
momento a atención a diversidade e o alumando con ACI. 
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                                          MªCristina Jácome Outeiriño Titora de 4ºA  

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Enviarase un comunicado desde o centro, a través de Abalar, informando 
da publicación das Adaptacións das Programacións Didácticas do curso 
2019/2020 na páxina web do centro, garantindo así a súa publicidade." 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


