
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 

  LINGUA CASTELÁ         
 

 

 

B1.5. Comprender o sentido global dun texto oral.  
 LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do 
ámbito escolar e social 

 B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes 
formatos (descritivos, narrativos, dialogados Producir textos sinxelos 
segundo un modelo con diferentes formatos 

 
LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios 
da vida cotiá, do ámbito escolar e social, 

B4.1.  
Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da 
lingua, (categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación 
máis eficaz 

LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, 
artigo, adxectivo, verbo. 
 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e 
escrita a través do coñecemento da lingua. 

LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión 
oral e escrita. 
LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 
LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

  MATEMÁTICAS 
 

 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 
apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. 
MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos 
reais. 
MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como 
descendentes. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución 
de problemas. 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na 
resolución de problemas contextualizados. 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación 
na resolución de problemas contextualizados.  
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MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental. 

B4.2. Nomear un polígono segundo o seu número de lados. 
MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno 
inmediato. 

  LINGUA GALEGA  
      

 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e 
utilizando a lectura como medio para ampliar o vocabulari 

LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. 
 

B4.1.  
Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da 
lingua, (categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación 
máis eficaz. 

LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, 
artigo, adxectivo, verbo. 
LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro 
ao producir textos orais e escritos. 

B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes 
formatos (descritivos, narrativos, dialogados) 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda,  textos sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito 
escolar e social. 
LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza. 

B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para 
favorecer unha comunicación 

LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do 
nivel e as aplica á escritura de textos sinxelos. 

 CIENCIAS NATURAIS   

 
 

B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de 
animais e plantas para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu 
contorno.   

CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu 
contorno.   

B3.2. 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. 

CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, 
empregando diferentes soportes 

B5.2. Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e 
coidando o seu uso. 

CNB5.2.1. Identifica e describe as partes dun ordenador durante o seu uso.   
CNB5.2.2. Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso.   

  CIENCIAS SOCIAIS  
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B4.1.Comprender e distinguir os conceptos temporais: pasado, 
presente e futuro. 

CSB4.1.1.Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas 
conversas da vida cotiá. 

B4.3. Recoñecer, comprender e ordenar cronoloxicamente os cambios 
producidos polo paso do tempo na evolución do obxectos, persoas, 
feitos ou acontecementos sobre os que se investigou. 

CSB4.3.1.Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a 
evolución no tempo de obxectos, persoas, feitos ou acontecementos sobre os 
que se investigou. 
 

B4.4.Recoñecer a cultura e o patrimonio da contorna que nos rodea 
comprendendo a importancia da súa conservación. 

CSB4.4.1.Coñece a importancia que ten a conservación dos restos históricos 
para entender a historia da vida humana.   

  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

A avaliación do terceiro trimestre basearase no traballo persoal do alumno/a na casa: realización das tarefas semanais 

establecidas pola mestra respectando os prazos establecidos. Ademais, dado que durante o terceiro trimestre se van 

realizar actividades de repaso e reforzo dos contidos traballados nos dous primeiros trimestres do curso, os alumnos que 

tiveran  a materia suspensa poderán aproveitar ese repaso para recuperala entregando os traballos específicos   que lle 

sexan solicitados. 
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Instrumentos: 
 
Traballo desenvolvido polo alumnado nos libros, cadernos, vídeos. 

Cualificación final 

 
Para obter a cualificación final do curso farase a media das calificacións obtidas no 1º e 2º trimestre + 1 punto (máximo) 
 Se os alumnos teñen realizadas todas as tarefas e estas son entregadas nas datas indicadas, a valoración do traballo 
desenvolvido polo alumnado durante o terceiro trimestre, será positiva, sumando un punto máximo,o que contribuirá a 
mellorar as calificacións obtidas nos dous trimestres anteriores. 

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

Actividades  

 

 A actividade lectiva non presencial centrarase na realización de actividades de repaso e afianzamento  dos 

contidos traballados durante o 1º e 2º trimestres, incidindo especialmente nos contidos gramaticais traballados, a 

ortografía, a comprensión de textos, a expresión escrita, numeración , series, cálculos numéricos e resolución de 

problemas en diferentes situacións competenciais.  
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 Tamén se traballarán contidos novos nas diferentes áreas que se consideran especialmente relevantes para o 

alumnado.  

Se algún destes contidos quedara sen traballar mentres dura o curso escolar en calquera das modalidades  que 

determinen as autoridades educativas, presencial ou nas casas, haberán de ser reforzados durante o curso escolar 

seguinte. 

 

 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

O aspecto principal  nas circuntancias actuais é que todo o proceso de ensino-aprendizaxe se realiza de modo non 

presencial. Porén, a  atención á diversidade do alumnado, considérase elemento central da metodoloxía 

establecida:  

1. Elaboranse materiais diferentes adaptados ás necesidades dos alumnos e respéctanse os diferentes ritmos 

de aprendizaxe que presentan. 

2. Potenciase o uso das Tics, tanto para o envío dos traballos aos alumnos como para a devolución destes aos 

mestres/as unha vez realizados. 

3. Mantense o papel facilitador do docente, que actúa como acompañante e guía en todo o proceso de 

aprendizaxe, preguntando aos alumnos as dificultades que atopan e resolvendo as súas dúbidas. 
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4. Os mestres/as envían aos alumnos o traballo semanal os luns e estes van devolvéndoo para a súa 

corrección ao longo da semana. 

Materiais e recursos 

  Os materiais empregados son o libro de texto e materiais   elaborados pola mestra. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Informarase periódicamente ás familias  do progreso de cada alumno así como das dificultades coas que se vaia 
atopando  , a través do correo electrónico ou chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


