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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano e establecer algunhas relacións fundamentais 
entre elas e determinados hábitos de saúde. 

 Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións 
vitais do ser humano.  
 

Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado  
funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables e coñecendo as  
repercusións para a saúde. 

Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento 
do funcionamento global do corpo.  
Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde 
(medicina, produción e conservación de alimentos, potabilización da auga etc.). 

Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas 
características e tipos 

Identifica as características e clasifica os seres vivos: - Reino animal. - Reino das 
plantas. Reino dos fungos. - Outros reinos. 

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

Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias. 
Poboacións, comunidades e ecosistemas. 
Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca, bosque, litoral e cidade e 
os seres vivos que neles habitan 

Coñecer as características das fontes de enerxía e materias primas 
renovables e non renovables e relacionalas co desenvolvemento enerxético e 
sostible. 

Identifica e explica algunhas das principais características das diferentes formas de 
enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química. 
Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización das enerxías 
renovables e non renovables: esgotamento, choiva ácida, radioactividade, expoñendo 
posibles actuacións para un desenvolvemento sostible. 

Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre diferentes 
fenómenos físicos e químicos da materia.  

Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios de estado e a 
súa reversibilidade. 
Identifica e expón as principias características das reaccións químicas: combustión, 
oxidación e fermentación. 

Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos.  
 

Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o número de pezas, o 
xeito de accionalas e a acción que realizan. 
Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas. 

Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas. 

 Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade. 
Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na 
medicina, nacultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no deporte e nas 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

 



1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles CIENCIAS SOCIAIS  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Desenvol-ver a creatividade e o espírito emprendedor aumentando as 
capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar conclusións 
innovadoras.  
 

Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan 
activo ante as circunstancias que lle rodean. 

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

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

Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que o 
compoñen e as características dos principais paisaxes de España e de 
Europa. 

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

Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus climas e a súa 
rede hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

.Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de Europa. 

Identificar a estrutura e os fins da Unión Europea, explicando algunhas 
vantaxes derivadas do feito de formar parte da Unión Europea.  
 

Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na Unión Europea, 
recoñecendo os seus símbolos e explicando en que consiste o mercado único e a 
zona euro. 

Describir os movementos migratorios da  
poboación galega e de España explicando o éxodo rural, a emigración a 
Europa, e a chegada de emigrantes ao noso país e identificar os problemas 
actuais da poboación. 

Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación: superpoboación, 
envellecemento, inmigración etc. 

Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores económicos, 
describir as características destes recoñecendo as principais actividades 
económicas de España e Europa. 

Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades 
no grupo ao que pertencen. 
Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en 
España e Europa e as súas localizacións nos territorios correspondentes 

Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade para 
ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes.  
 

Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, 
percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os acontecementos 

Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, 
valorando a importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da 
historia e como patrimonio cultural que hai que coidar e legar. 

Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e 
asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora.. 

 

 

 



2.Avaliación e cualificación. 

Procedementos Instrumentos de avaliación 

         

 

Probas escritas 

 

 Resolución de exercicios  

 Realización de fichas 

 Resposta a preguntas ou cuestións 

Probas orais  Resposta a preguntas 

 Lectura expresiva 

 

Traballos 

individuais. 

 

 Traballos de investigación e experimentación 

 Análise das actividades realizadas a través de fotografías  

ou  escaneo dos cadernos 

 Postas en común 

 Presentacións 
 

Traballos en grupo 

Traballo na aula  Listas de control 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A cualificación será de 0 a 10. Para establecer a cualificación teranse en 

conta os seguintes elementos: 

1. Observación e análise de tarefas desenvoltas .    50% da cualificación 
 Observación. 30% da cualificación deste apartado. 

o Intervencións orais dos alumnos 
o Constancia, interese  e esforzo 

 
 Traballo individual. 20% da cualificación deste apartado. 

o Presentacións 
o Realización de tarefas no tempo previsto 
o Atención e interese demostrado 

 
2. Probas escrita . 50% da cualificación 
 

o Elaboración de fichas 
o Realización de traballos 

 
Para aprobar a materia deberá obterse unha cualificación mínima de 5.  
 

Na nota final terase en conta a nota media das avaliacións anteriores  e o traballo 

que se realice na 3ª avaliación. Valorarase positivamente, subindo 1 punto máximo 

ao alumnado que realice todas as tarefas propostas. 

 



 
RECUPERACIÓN 

 
O alumno/a que non alcance os obxectivos propostos: 

a. Rectificará a súa actitude si esa é a dificultade. 
b. En caso de que o mestre/a o estime oportuno fará aqueles traballos 

que non fixo ou que fixo mal. 
c. Nas proba escritas principalmente nas fichas que se realizan de 

cada avaliación incluiranse preguntas correspondentes á avaliación 
anterior, de xeito que os alumnos/as poidan recuperar este 
apartado da cualificación global. Tamén se valorará o cambio de 
actitude e o traballo desenvolvido para recuperar cada avaliación 
durante o trimestre seguinte. 

 

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

caso ampliación) 

Dependendo de factores, tales como o nivel de coñecementos iniciais, a natureza 

propia do grupo, o ritmo de desenvolvemento dos contidos, a disposición do 

alumnado, utilizaranse uns ou outros procedementos didácticos. Preténdese que as 

distintas estratexias didácticas se amolden á natureza concreta do grupo para obter o 

maior rendemento posible no proceso de aprendizaxe do alumnado. 

Realizaranse actividades de: 

• Actividades de introdución/ motivación: que nos permitirán coñecer as ideas 

previas que os alumnos teñen sobre os novos contidos e para espertar a motivación en 

relación estes. 

• Actividades de desenvolvemento: o alumno entra en contacto cos contidos. 

• Actividades de consolidación: permitirán aos alumnos afianzar e aplicar as 

aprendizaxes asimiladas. 

• Actividades de reforzo, que realizarán aqueles alumnos que presenten 

dificultades para asimilar os contidos traballados, e actividades de ampliación, que 

permiten que os alumnos que asimilaron os contidos satisfactoriamente poidan seguir 

construíndo coñecementos. 

• Actividades de avaliación: aínda que calqueira actividade é susceptible de ser 

avaliada, formularemos ao grupo actividades específicas que nos permitan avaliar as 

aprendizaxes acadadas nun momento concreto. 

MATERIALES 

En canto os materiais utilizados serán: 



 Libro de texto 

 Libro dixital 

 Fichas 

 Vídeos de youtube 

4.Información e publicidade 

Toda a información farase chegar a través da páxina web do centro, e as familias a 

través de avalar e os correos electrónicos. 

 


