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Programación Adaptada A Hora do Scratch 4º de Primaria 
 

CURSO/MATERIA 4ºEP – A HORA DO SCRATCH 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B 1.1 Comezar a detectar necesidades na súa vida real ás que a programación 
pode ofrecer solucións. 

EMB1.1.1 É quen de recoñecer problemas reais que existan no contexto 
educativo, familiar ou social que o rodea. 

B 1.2  Investigar, explorar e deseñar estratexias novidosas para resolver os 
problemas de forma axeitada. 

EMB1.2.1 Documéntase e investiga pola súa conta outros proxectos 
semellantes que lle sirvan para comezar o seu. 

B 1.3 Plantexar solucións diferentes ás coñecidas. EMB1.3.1 Proba diferentes propostas de solucións novidosas diferentes ás 
investigadas anteriormente. 

B 2.1 Conceptualizar a fase de desenvolvemento elaborando diferentes 
prototipos. 

EMB2.1.1 Elabora unha estratexia e un plan de traballo antes de comezar 

B 2.2 Iniciarse no recoñecemento dos diferentes bloques de programación. EMB 2.2.1 Traduce con éxito os elementos da linguaxe natural a bloques de 
código dun programa básico de animación. 

B 2.3 Iniciarse no emprego das diferentes ferramentas que ofrece a contorna 
Scratch. 

EMB 2.2.1 Manexa con soltura a interfaz do programa Scratch recoñecendo ol 
significado das súas principais palabras clave. 

B 3.1 Comezar a utilizar as carpetas e ordenar os seus traballos . EMB 3.1.1 Utiliza con destreza arquivos e carpetas, almacena de forma 
organizada os seus traballos y envía sus producciones por el pad colaborativo. 

B 3.2 Colaborar cos seus compañeiros e ser capaz de establecer estratexias en 
equipo. 

EMB 3.2.1 É capaz de entender o resultado colectivo como parte do seu éxito. 

B 3.3. Mostrar hábitos de traballo  individual e esforzo superando os 
problemas e dificultades que se vaian plantexando. 

EMB 3.3.1 Non se rinde cando o proxecto non avanza e volta intentalo intentar 
unha e outra vez ata que o consegue. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 



 
 
 
 

 

Procedementos: 

Segundos as 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, A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da 

suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu 

carácter diagnóstico e formativo en todas as etapas, ciclos e ensinanzas, para valorar 

os avances realizados e os atrasos que se puidesen producir, con obxecto de 

planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro 

curso. En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so 

poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado. 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 

considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o 

grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles 

previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous 

primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no 

seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o 

terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado. 

Instrumentos: 

• Pad de Organización dos proxectos en: 

http://pad.odoo.com/p/proxectos   

• Recompilación dos proxectos do 3º trimestre en 

https://scratch.mit.edu/studios/26643818/  

Cualificación final 

A avaliación final ou ordinaria farase en función da primeira e segunda avaliación, 

unicamente tendo en conta a actividade docente ata o 14 de marzo, segundo os 

criterios de avaliación e de cualificación recollidos na programación xeral do curso. 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso 

Cualificacións obtidas polo alumnado na 2ª avaliación. 

Promoción: 

A promoción de curso será a norma xeral en todas as etapas, 

considerándose a repetición de curso una medida moi excepcional, que 

non poderá estar baseada unicamente no número de materias non 

http://pad.odoo.com/p/proxectos
https://scratch.mit.edu/studios/26643818/


 
 
 
 

 

superadas, e deberá estar solidamente argumentada e acompañada 

dun plan preciso de recuperación para cada alumno ou alumna. 

 

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

Actividades 

As actividades están adaptadas ás especiais circunstancias en que se 

desenvolve o proceso de ensino-aprendizaxe e distribuídas ao 

alumnado a través de Abalar Móbil 

Materiais e recursos 

Pad Colaborativo 

Estudio (carpeta) na Plataforma Scratch 

 

4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias 

 

Comunicaranse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación que se está a utilizar de 

modo habitual, e facilitarase a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. Así mesmo, tamén se 

notificará da publicación da documentación na web do centro. 

 

 

 

Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 
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CURSO 6º / A HORA DO SCRATCH 

 
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. 



 
 
 
 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 
 

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

 
4. Información e publicidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programación Adaptada A Hora do Scratch 6º de Primaria 
 

CURSO/MATERIA 6ºEP – A HORA DO SCRATCH 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B 1.1 Detectar necesidades na súa vida real ás que a programación pode 
ofrecer solucións. 

EMB1.1.1 É quen de recoñecer problemas reais que existan no contexto 
educativo, familiar ou social que o rodea. 

B 1.2  Investigar, explorar e deseñar estratexias novidosas para resolver os 
problemas de forma axeitada. 

EMB1.2.1 Documéntase e investiga pola súa conta outros proxectos 
semellantes que lle sirvan para comezar o seu. 

B 1.3 Plantexar solucións creativas diferentes ás coñecidas. EMB1.3.1 Proba diferentes propostas de solucións novidosas diferentes ás 
investigadas anteriormente. 

B 2.1 Conceptualizar a fase de desenvolvemento elaborando diferentes 
prototipos. 

EMB2.1.1 Elabora unha estratexia e un plan de traballo antes de comezar 

B 2.2 Explorar, escoller e recoñecer os diferentes bloques de programación. EMB 2.2.1 Traduce con éxito os elementos da linguaxe natural a bloques de 
código dun programa básico de animación. 

B 2.3 Usar con soltura as diferentes ferramentas que ofrece a contorna 
Scratch. 

EMB 2.2.1 Manexa con soltura a interfaz do programa Scratch recoñecendo ol 
significado das súas principais palabras clave. 

B 3.1 Utilizar con destreza as carpetas e ordenar os seus traballos . EMB 3.1.1 Utiliza con destreza arquivos e carpetas, almacena de forma 
organizada os seus traballos y envía sus producciones por el pad colaborativo. 

B 3.2 Colaborar cos seus compañeiros e ser capaz de establecer estratexias en 
equipo. 

EMB 3.2.1 É capaz de entender o resultado colectivo como parte do seu éxito. 

B 3.3. Mostrar hábitos de traballo  individual e esforzo superando os 
problemas e dificultades que se vaian plantexando. 

EMB 3.3.1 Non se rinde cando o proxecto non avanza e volta intentalo intentar 
unha e outra vez ata que o consegue. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 



 
 
 
 

 

Procedementos: 

Segundos as 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, A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da 

suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu 

carácter diagnóstico e formativo en todas as etapas, ciclos e ensinanzas, para valorar 

os avances realizados e os atrasos que se puidesen producir, con obxecto de 

planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro 

curso. En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so 

poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado. 

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 

considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o 

grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles 

previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous 

primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no 

seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o 

terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado. 

Instrumentos: 

• Pad de Organización dos proxectos en: 

http://pad.odoo.com/p/proxectos   

• Recompilación dos proxectos do 3º trimestre en 

https://scratch.mit.edu/studios/26643818/  

Cualificación final 

A avaliación final ou ordinaria farase en función da primeira e segunda avaliación, 

unicamente tendo en conta a actividade docente ata o 14 de marzo, segundo os 

criterios de avaliación e de cualificación recollidos na programación xeral do curso. 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso 

Cualificacións obtidas polo alumnado na 2ª avaliación. 

Promoción: 

A promoción de curso será a norma xeral en todas as etapas, 

considerándose a repetición de curso una medida moi excepcional, que 

non poderá estar baseada unicamente no número de materias non 

http://pad.odoo.com/p/proxectos
https://scratch.mit.edu/studios/26643818/


 
 
 
 

 

superadas, e deberá estar solidamente argumentada e acompañada 

dun plan preciso de recuperación para cada alumno ou alumna. 

 

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

Actividades 

As actividades están adaptadas ás especiais circunstancias en que se 

desenvolve o proceso de ensino-aprendizaxe e distribuídas ao 

alumnado a través de Abalar Móbil 

Materiais e recursos 

Pad Colaborativo 

Estudio (carpeta) na Plataforma Scratch 

 

4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias 

 

Comunicaranse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación que se está a utilizar de 

modo habitual, e facilitarase a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. Así mesmo, tamén se 

notificará da publicación da documentación na web do centro. 

 

 

 

Publicidade Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 

 

 


