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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e 
indirectas), selecciona a información relevante, a organiza, analiza, obtén 
conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 

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

.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira 
ordenada, clara e limpa. 

.Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos 
necesarios para ser capaz de ler, escribir e falar sobre 
Ciencias sociais, así como comprender diferentes 
linguaxes recollidos en textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico. 

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

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

Coñecer a formación da litosfera e a dinámica de 
placas tectónicas e analizar as súas influencias e 
consecuencias no medio que o rodea. 

Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas 
tectónicas e as súas consecuencias. 

 

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. 

Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, 
planos, mapas, planisferios e globos terráqueos identificando polos, eixe 
e hemisferios. 

.Diferenciar correctamente entre planos, mapas, 
planisferios, mapas físicos e políticos, analizar e 
describir as características máis relevantes de cada un 
e interpretar a súa escala e signos convencionais 
básicos de cara a orientarse nun espazo determinado e 
á elaboración dun itinerario empregando as TIC. 

Identifica e clasifica distintos tipos de mapas, define que é a escala nun 
mapa, o seu uso e emprega e interpreta os signos convencionais básicos 
que poden aparecer nel 

Explicar que é o tempo atmosférico, coñecer os 
instrumentos de medida, o seu uso, realizar medicións 
e interpretacións de gráficos a través dos datos 
recollidos nunha estación meteorolóxica de cara a facer 
unha predición do tempo atmosférico para un período 
de tempo determinado e a comunicación deste 
empregando mapas do tempo. 

Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de medida 
que se utilizan para a recollida de datos atmosféricos clasificándoos 
segundo a función e información que proporcionan e fai medicións, 
interpretacións de datos e predicións do tempo atmosférico. 

Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e 
confecciona e interpreta gráficos sinxelos de temperaturas e 
precipitacións. 

Interpreta e elabora sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os seus 
elementos principais. 

.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. 

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.  

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

 

Adquirir o concepto de litosfera, coñecer algúns tipos 
de rochas e a súa composición identificando distintos 
minerais e algunha das súas propiedades e usos. 

Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns 
dos seus tipos. 

.Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais, describe os 
seus usos e utilidades clasificando algúns minerais segundo as súas 
propiedades. 

 

Explicar a importancia da intervención humana no 
medio e favorecer o desenvolvemento sostible . 

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

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

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

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

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

Coñecer e respectar as normas de circulación e 
fomentar a seguridade viaria en todos os seus 

Coñece o significado dalgunhas sinais de tráfico, recoñece a importancia 
de respectalas e as utiliza tanto como peón ou peoa e como persoa 
usuaria de medios de transporte (abrocharse o cinto, non molestar a 
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aspectos. persoa condutora...) 

Explica normas básicas de circulación e as consecuencias derivadas do 
descoñecemento ou incumprimento destas 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
observación das actividades realizadas, interacción profesora-alumno/a, participación 
activa. 

Instrumentos: 
rexistros de entrega de tarefas, listas de control, chamadas telefónicas, videoconferencias  
co alumnado, autoavaliacións e coavaliacións. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Seguindo o procedemento da avaliación continua, globalizadora e formativa teremos en 
conta a calificación obtida na segunda avaliación, de xeito que nunca será inferior a esta, 
polo que o traballo realizado neste período non presencial polo alumnado terase en conta 
positivamente ata un máximo de 1 punto sempre que a entrega fose igual ou superior ao 
50% das tarefas propostas. 
 

**esta participación nunca será valorada de forma negativa 

**non se terán en conta na cualificación final actividades que inclúan contidos de 
amplicación. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 

seguiranse os criterios establecidos na programación para as diferente áreas. 
 

Criterios de cualificación: 
Terase en conta positivamente a participación e a entrega das actividades propostas polos 
mestre e mestras ata un máximo de 1 punto. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Observación con rexistro de datos, interaccións mestre -alumno/a, listas de control, 
rexistros de actividades e participación. Reforzarase a este alumnado con medidas de 
apoio educativo necesarias en funcións dos informes individualizados emitidos. 
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Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

As familias terán acceso a cualificación dos seus fillos e fillas que estará 
dispoñible na páxina web do centro. 
O contacto coas mesmas é fluído a través das canles abalar, whastapp, 
correo electrónico e videochamadas e videoconferencias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

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

Actividades  

As actividades propostas teñen un carácter competencial e globalizador 
da aprendizaxes de xeito que se traballan múltiples contidos 
curriculares. Nelas preténdese que o alumnado adquira competencias 
básicas a partir do repaso dos contidos traballados na aula. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

As actividades envíanse diariamente a partir dos soportes abalar, 

whastapp, correo electrónico, chamadas telefónicas . O alumnado 

recibe estas estas propostas de traballo e envía as súas actividades 

a través de fotografías, audios, vídeos que os mestres e mestras 

revisamos diariamente para poder enviarlles correccións das 

mesmas. Nas propostas de actividades enviadas téñense en conta 

os seguintes principios metodolóxicos. 

1.  coñecementos previos do alumnado. 

2.  os intereses dos alumnos e alumnas. 

3. Carácter lúdico e competencial. 

4. Favorecer a aprendizaxe autónoma. 

5. Globalizar as ensinanzas e os contidos de aprendizaxe. 

6. Adaptación aos medios tecnolóxicos e diferentes ámbitos 

socioeconómicos e situacións persoais do alumnado. 
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7. Garantir a participación dos pais para posibilitar unha 

continuidade no traballo así como dos distintos profesionais 

que interveñen na atención educativa. 

Materiais e recursos 

Para comunicarnos co alumnado e familias empregamos whastapp, 
videoconferencias, abalar, e correo electrónico.  
 
Algún alumnado conta con ordenadores e conexión a Internet. Nalgúns 
casos que isto non é posible empréganse as chamadas telefónicas e 
emprégase o teléfono móbil con datos móbiles. 

 


