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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

MATERIA E ENERXIA
B4.1. Identificar e describir a auga e o 
aire como recursos fundamentais para a
vida, e tomar conciencia da necesidade 
do seu uso responsable. 

CNB4.1.1. Valora e aplica usos responsables da auga na escola. 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas 
para analizar efectos das forzas sobre 
obxectos e movementos cotiáns. 

CNB4.2.1 Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da aplicación dunha forza en 
situacións da vida cotián.

A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E 
MÁQUINAS
B5.1. Observar, manexar e clasificar 
obxectos e aparellos simples 
domésticos e escolares identificando a 
súa utilidade, as partes que os 
compoñen e a enerxía que empregan. 

CNB5.1.1. Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os beneficios 
que producen na vida cotiá. 

 CNB5.1.2. Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a importancia de cada
profesión, a responsabilidade e a contribución social, evitando estereotipos sexistas.

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. 

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Análise das tarefas escritas realizadas polo alumnado. 

Instrumentos: Probas orais usando  a videochamada para a valoración 
cuantitativa das aprendizaxes do alumnado.

Cualificación
final

Será un 50% da nota da 1ª avaliación, 50 % da nota da 2ª avaliación, e un 
máximo de dous puntos para o traballo continuado e en prazo das actividades 
desta 3ª Avaliación.

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

Actividades As actividades son enviadas pola profesora á casa, en xeral son de 
repaso e reforzo.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Tódolos alumnos teñen conectividade. Cada día envíanselles vídeos 
explicativos da materia a traballar e márcanselles qué actividades 
deben facer para practicar esa materia. Os alumnos fan as tarefas e 
devólvenas feitas ese día. A conexión individual co alumno pode 
producirse por dúbidas no alumno,  por erros nas actividades ou 
indicios de que algún concepto resultou complexo de entender, ou 



mesmo por comentar calquera tema de interese que a profesora vexa 
convinte. Úsase a liña telefónica, wasapp e videochamadas.

Materiais e recursos Libro de texto que teñen na casa e vídeos sobre a materia.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

As familias e os alumnos serán informadas destas modificacións a
través da publicación das mesmas na páxina web do colexio.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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