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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Iniciarse na actividade científica a través de 

proxectos: buscar, seleccionar información 

de forma guiada e comunicar os resultados 

en diferentes soportes. 

Manifesta certa autonomía na observación e na 

planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

Identificar as principais características e 

comportamentos de animais e plantas para 

adaptarse ao seu medio, tendo en conta o 

seu contorno. 

Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes 

observando o seu contorno. 

Observar e rexistrar, de maneira elemental e 

en equipo, algún ser vivo no seu medio 

natural ou na aula e comunicar de xeito oral 

e escrito os resultados, empregando 

diferentes soportes 

Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da 

observación, seres vivos do seu contorno adoptando 

hábitos de respecto. 

. Identificar e describir a auga e o aire como 

recursos fundamentais para a vida, e tomar 

conciencia da necesidade do seu uso 

responsable.  

Reduce, reutiliza e recicla residuos  

Relacionar os hábitos de alimentación, 

hixiene, exercicio físico e descanso coa 

saúde e coa enfermidade. 

Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada 

alimentación coa propia saúde. 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

- A Observación dos traballos que nos remiten as familias. 

- Información recibida por parte das familias. 

- As informacións nas comunicacións grupais ou individuais con 
videoconferencia ou audio 

Instrumentos: 
1.  Grupo de whatsapp 
2 .Chamadas telefónicas 
3. Plataforma CISCO WEBEX 
4.Abalar 
 

Cualificación 
final 

Procedemento: 
 

As titoras de segundo organizaramos un curso con actividades máis 
lúdicas para o terceiro trimestre, comprimindo actividades máis 
estandarizadas no primeiro e segundo trimestre. Así pois, consideramos 
que a maioría dos contidos estaban traballados cando se iniciou esta 
situación. Tendo isto en conta , a nota que se tomará como referencia 
para a terceira avaliación serán a nota da segunda avaliación. 
Terase en conta o esforzo e traballos realizados neste terceiro trimestre 
supoñendo como máximo un incremento do 10%. 

 
 
(En ningún caso baixará a nota obtida no 2º trimestre) 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Proposta de actividades todos os luns. Dita proposta está dividida por 
día e estruturada para que ao longo da semana trabállense actividades 
de todas as materias que se imparten desde a titoría. Esta 
programación semanal tamén deixa un día sen traballo de titoría para 
que poidan facer os diferentes traballos dos especialistas. 
 
As propostas para a semana poden incluír fotos de exercicios para 
facer en caderno, vídeos explicativos do paso a paso, ou exercicios 
dos libros que teñen en casa 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e 

sen conectividade) 

Alumnado con conectividade: A comunicación das actividades de 
toda a semana faise os luns .Son propostas moi claras e fáciles de 
entender e de levar a cabo, sempre con criterios de flexibilidade, 
sempre recomendando que non se agobien co traballo aínda que as 
familias están respondendo moi ben. A través dunha mensaxe de wsp 
especificamos as actividades para cada día.Logo envíase unha 
segunda mensaxe que da acceso ao blog de 2º na páxina web do 
colexio onde se volven repetir as actividades. Plantexamos as 
actividades de maneira que non sexa necesaria a impresión e que se 
poidan facer aínda que na casa non se dispoña de ordenador, por iso 
usamos videos, algúns feitos por nos, outros, os menos, que xa 
estaban na rede, e imaxes.  Damos as familias pautas doadas e claras 
para que as leven a cabo 
Alumnado sen conectividade: No noso caso escollemos o wsp para 
favorecer a participación de tódalas familias e para eliminar e limar no 
posible as diferencias entre os alumnados. Polo tanto non temos casos 
sen conectividade, si temos algúns casos con pouco dominio das tic, 
que prefiren chamarnos ou contactarnos en privado para asegurar as 
tarefas. 
 

Materiais e recursos 

- Libreta 
- Vídeos explicativos 
- Fichas con explicacións  

 
Para as súas actividades: todo o material do que dispoñan na casa para 
a realización das actividades propostas. 
-Ordenador,  tablet ou smartphone 
-Distintos recursos on line 
-Sistemas de comunicación electrónica: correo electrónico, mensaxería 
instantánea, videoconferencia. 
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Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Informarase desta adaptación de programación ao alumnado e ás 
familias da publicidade do documento na web do centro, a través 
das canles de comunicación cotiás:  mensaxería Abalar Móbil, 
whatsapp e videoconferencias. En casos puntuais a través de 
chamadas telefónicas. 

 

Publicidade  
Publicación  na páxina web do centro. 

 


