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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Relacionar determinadas prácticas de 
vida co adecuado funcionamento do 
corpo, adoptando estilos de vida 
saudables, sabendo as repercusións 
para a saúde do seu modo de vida. 

 

 Identifica emocións e sentimentos propios 
manifestando condutas empáticas. 

 Identifica os hábitos  de vida saudable, de hixiene, 
coidado e descanso. 

 Manifesta autonomía na planificación e execución 
de accións e tarefas e desenvolve iniciativa na toma 
de decisións, identificando os criterios e as 
consecuencias das decisións tomadas. 

 

 Identificar e localizar as tres partes do 
corpo humano. 

 Identificar e asociar as partes do 
corpo humano co seu nome 
correspondente. 

 

 Nomea as tres partes en que se divide o corpo 

humano.  

 Nomea as diferentes partes do corpo humano. 

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

 
 Comunicar de forma oral e escrita os 

resultados, presentándoos con apoios 
gráficos. 

 

 Observa e rexistra, de maneira correcta, o tempo 
meteorolóxico. 

 Relaciona o tempo meteorolóxico cos meses e 
estacións do ano. 

 Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e 
gráficos. 

 Expón, de forma clara e ordenada, contidos 
relacionados coa área, manifestando a comprensión 
de textos orais e/ou escritos. 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Rexistro dos traballos enviados. (En LIVEWORKSHEET) 
 Comunicación das familias dos traballos realizados. 

Instrumentos: 

 Correo GMAIL. 

 Abalar Móbil 

 Outros medios de comunicación posibles: 
-Whatsapp (só nos casos de mala conexión de rede) 
-Teléfono, en casos puntuais e/ou urxentes. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Nota da 2ª avaliación, incrementada da seguinte maneira: 
- Os que realizan as tarefas, diariamente; e amosan moito interese e esforzo 

pola súa resolución: 1,25 puntos. 
- Os que realizan as tarefas, habitualmente; e amosan certo interese e esforzo 

pola súa resolución: 0,75 puntos. 
- Os que realizan as tarefas, de maneira esporádica e amosan algo de interese e 

esforzo pola resolución: 0,25 puntos. 
Os que non realizan case nada ou nada nin amosa interese algún: 0 puntos. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

 Non procede. 
 

Criterios de cualificación: 

 Non procede. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Non procede. 
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Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Documento da programación na páxina web do centro,  Abalar Móbil, 
whatsapp (en casos concretos) e correo GMAIL. En casos necesarios 
recurrirase a través de chamadas telefónicas. 
 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

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

Actividades  
As actividades serán propostas, durante o trimestre, diariamente. 
Estas terán carácter ,de repaso.  

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

 Alumnado con conectividade .(portátil e conexión de 
rede, tablet ou smarphone):  as propostas poden velas 
no blogue de primeiro, e estas mesmas tarefa, 
integradas na plataforma de LIVEWORKSHEET, 
realizarana de xeito interactivo e virtual; e quedan 
rexistrados na nosa conta os resultados do realizado 
polo alumno. 

 Alumnado sen conectividade. Non hai casos. 
 

Materiais e recursos 

-Ordenador,  tablet ou smartphone. 
-Páxina web da plataforma interactiva Liveworksheet. 
-Blogue de primeiro da páxian do noso centro. 

 

 

 


