
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.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. 

CSB1.1.1.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. 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións 
e tarefas, ten iniciativa na toma de 
decisións e asume 
responsabilidades. 

CSB1.1.3.Realiza as tarefas do resultados. 
encomendadas e presenta os 
traballos de maneira ordenada, clara 
e limpa. 

B1.3.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. 

CSB1.3.1.Emprega de maneira 
axeitada o vocabulario adquirido para 
ser capaz de ler, escribir e falar sobre 
Ciencias sociais. 

CSB1.3.3.Analiza informacións 
relacionadas coa área e manexa 
imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 
resumos e as tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

B2.1.Explicar como é e de que 
forma se orixinou o Universo e 

CSB2.1.1.Describe como é e de que 
forma se orixinou o Universo e 
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os seus principais 
compoñentes. 

explica os seus principais 
compoñentes identificando galaxia, 
estrela, planeta, satélite, asteroide e 
cometa. 

B2.2.Describir as 
características principais do 
Sistema Solar identificando 
diferentes tipos de astros e as 
súas características. 

CSB2.2.1. Describe as 
características, compoñentes do 
Sistema Solar, localizando o Sol no 
centro do mesmo e os planetas 
segundo a súa proximidade. 

B2.4.Describir correctamente 
planos e mapas, incluíndo os 
planisferios, interpretando a 
súa escala e signos 
convencionais. 

CSB2.4.1.Identifica e clasifica os 
diferentes tipos de mapas, define que 
é a escala nun mapa e emprega e 
interpreta os signos convencionais 
máis usuais que poden aparecer nel. 

B2.5.Identificar os elementos 
que inflúen no clima, 
explicando como actúan nel e 
adquirindo unha idea básica 
de clima e dos factores 
determinan o clima en 
España. 

CSB2.5.1.Define clima, nomea os 
seus elementos e identifica os 
factores que determinan en España. 

B2.6.Recoñecer as zonas 
climáticas mundiais e os tipos 
de clima de España 
identificando algunhas das 
súas características básicas. 

CSB2.6.1.Explica que é unha zona 
climática, nomeando as tres zonas 
climáticas do planeta e describindo 
as súas características principais. 

CSB2.6.2 Describe e sinala nun 
mapa os tipos de climas de España, 
e as zonas ás que afecta cada un, 
interpretando e analizando 
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climogramas de distintos territorios de 
España e relacionándoos co clima ao 
que pertence. 

B2.7.Explicar que é unha 
paisaxe, identificar os 
principais elementos que a 
compoñen e as características 
das principais paisaxes de 
España 

CSB2.7.1.Define paisaxe, identifica 
os seus elementos e explica as 
características das principais 
paisaxes de España valorando a súa 
diversidade. 

B2.8.Describir as 
características do relevo de 
España e a súa rede 
hidrográfica, localizándoos 
nun mapa. 

CSB2.8.1.Localiza nun mapa as 
principais unidades de relevo en 
España e as súas vertentes 
hidrográficas. 

CSB2.8.2.Sitúa nun mapa os mares, 
océanos e os grandes ríos de 
España. 

B2.9.Explicar a importancia da 
intervención humana no 
medio e favorecer o 
desenvolvemento sostible. 

CSB2.9.1.Explica a importancia do 
coidado do medio, así como as 
consecuencias da acción humana 
neste. 

CSB2.9.2.Favorece o 
desenvolvemento sostible e o 
consumo responsable. 

B3.1.Explicar a importancia 
que ten a Constitución para o 
funcionamento do Estado 
español, así como os dereitos, 
deberes e liberdades 
recollidos nesta. 

CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora 
os principios democráticos máis 
importantes establecidos na 
Constitución e explica a importancia 
que a Constitución ten para o 
funcionamento do Estado español. 
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B3.4.Valorar a diversidade 
cultural, social, política e 
lingüística do Estado español 
respectando as diferenzas. 

CSB3.4.1.Valora, partindo da 
realidade do estado español, a 
diversidade cultural, social, política e 
lingüística nun mesmo territorio como 
fonte de enriquecemento cultural. 

B4.1.Explicar as 
características de cada tempo 
histórico estudado e certos 
acontecementos desas 
épocas que determinaron 
cambios fundamentais no 
rumbo da historia. 

CSB4.1.1Identifica a idea de idade da 
historia e data a Idade Media e 
Moderna, asociándoas aos feitos que 
marcan os seus inicios e finais. 
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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. 


