
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
relevante sobre feitos ou 
fenómenos previamente 
delimitados, facer predicións 
sobre sucesos naturais, 
integrar datos de observación 
directa e indirecta a partir da 
consulta de fontes directa e 
indirectas e comunicando os 
resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e 
organiza información concreta e 
relevante, analízaa, obtén 
conclusións, elabora informes e 
comunica os resultados en diferentes 
soportes. 

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas 
guiadas de información na rede. 

CNB1.1.6. Coñece e aplica 
estratexias de acceso e traballo na 
rede. 

B1.4. Realizar proxectos, 
experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións e 
presentar informes coas 
conclusións en diferentes soportes. 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando 
o material necesario, realizando, 
extraendo conclusións e 
comunicando os resultados. 

B3.1. Coñecer a estrutura dos 
seres vivos: células, tecidos, 
tipos, órganos, aparellos e 
sistemas. Identificar as 
principais características e 
funcións. 

CNB3.1.1. Identifica e describe a 
estrutura dos seres vivos: células, 
tecidos, órganos, aparellos e 
sistemas, nomeando as principais 
características e funcións de cada un 
deles. 

B3.3. Investigar as 
características de 
ecosistemas do seu contorno 
mediante a recollida de datos, 

CNB3.3.1. Coñece e explica, con 
rigorosidade, as principais 
características e compoñentes dun 

ecosistema. 
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facendo hipóteses, 
empregando diversas fontes 
de información e presentando 
os resultados en diferentes 
soportes, mostrando interese 
pola rigorosidade e hábitos de 
respecto e coidado cara aos 
seres vivos. 

CNB3.3.2. Investiga con criterio 
científico, ecosistemas próximos e 
presenta resultados en diferentes 

soportes. 

B5.2. Investigar sobre a 
evolución dun obxecto, 
aparello ou máquina ao longo 
da historia, utilizando distintas 
fontes de información e presentando os resultados en 
diferentes soportes. 

CNB5.2.1. Coñece algúns dos 
grandes descubrimentos e inventos 
da humanidade e explica os 
beneficios ou riscos para á 
sociedade. 

CNB5.2.2. Valora e describe a 
influencia do desenvolvemento 
tecnolóxico nas condicións de vida e 

no traballo. 

CNB5.2.3. Coñece e explica algúns 
dos avances da ciencia no fogar e na 
vida cotiá, na medicina, na cultura e 
no lecer, na arte, na música, no cine 
e no deporte e nas tecnoloxías da 

información e a comunicación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Os procedementos e instrumentos de avaliación obedecerán, en todo 

momento, ao establecido nas táboas do anterior punto desta 

programación. Para establecer a ponderación correspondente, algúns 

deles serán os seguintes: 

• Documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais, interpretacións e 

dramatizacións ou elaboracións multimedia. 

• Traballo de casa. 

• Observación directa do esforzo, actitude positiva e disposición ante os 

contidos traballados. 

• Elaboración de proxectos individuais. 

• Todos aqueles procedementos e instrumentos que, en función da 

normativa vixente e en concordancia cos contidos e obxectivos 

programados, sexan necesarios para a correcta e óptima avaliación do 

alumnado. 

 

O grao mínimo de consecución dos estándares avaliables de aprendizaxe 

para superar as diferentes materias que imparto establecerase en 

función das posibilidades, capacidades e coñecementos previos do 

alumnado, cun carácter individualizado e personalizado, onde primará a 

atención á diversidade. Por outro lado, o alumando deberá demostrar a 

adquisición dos coñecementos descritos nos contidos, o alcance dos 

diferentes obxectivos propostos para a Educación Primaria nas distintas 

áreas e a superación, en maior ou menor medida, dos estándares 

avaliables de aprendizaxe. 

 

Estes criterios de avaliación terán carácter  diagnóstico  e  formativo,  e 

permitirán  as  adaptacións  necesarias  das programacións  didácticas  do  

seguinte  curso  2020-2021. 

Cualificación final 

A avaliación será continua considerando en conxunto as avaliacións de 
todo o curso, valorando especialmente o grado de desenvolvemento das 
aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente citadas. 
Realizarase a media aritmética das cualificacións no dous primeiros 
trimestres valorando positivamente a evolución ao longo do curso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades  desenvolvidas no 3º trimestre serán de  
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 
aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte 
do seu alumnado. Na medida do posible deseñaranse  actividades  
globalizadoras  e  interdisciplinares,  promovendo o traballo 
individual e a aprendizaxe significativa. 
O alumnado  que  non  adquirise  as  aprendizaxes  e  competencias 
imprescindibles  nos  dous  primeiros  trimestres  do  curso,  recibirá 
propostas de actividades que lles axuden a adquirilas e superar a 
materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan 
continuar o seu itinerario formativo con normalidade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Principios metodolóxicos: 
Actividade e experimentación, participación, motivación, 
personalización, inclusión, interacción, significatividade, 
funcionalidade, globalización, etc... que requirirán do uso de 
modelos metodolóxicos: discursivo/expositivo, experimental, 
obradoiros, aprendizaxe cooperativa, traballo por tarefas, traballo 
por proxectos, etc... 
 
Farase un especial esforzo para identificar o alumnado que carece 
de medios de conexión  dixital   e  facilitaráselle  o  uso  de  distintos  
tipos  de dispositivos adecuados para a atención educativa a este 
alumnado. 
 
 

Materiais e recursos 

Empregaranse materiais proporcionados polas editoriais, 
enfocado no reforzo dos contidos das dúas primeiras avaliacións. 
 
Edixgal como base para difusión das tarefas entre o alumnado. 
Abalar para a comunicación coas familias. 
 
Creación de materiais propios e específicos para o traballo dos 
contidos e dos estándares de aprendizaxe mencionado 
anteriormente, recibindo unha resposta por parte do alumnado 
para a posterior valoración do seu esforzo persoal e da calidade 
do traballo presentado, resolvendo dúbidas, facendo correccións 
e presentando propostas de melloras individuais en función das 
necesidades de cada alumno ou alumna. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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