
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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: ROSALÍA DE CASTRO
CURSO:1º E.P.
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO:
DATA: 6 MAYO 2020



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. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



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

O MUNDO QUE NOS RODEA
B2.2. Recoñecer as características 
básicas do aire e a auga observadas e 
experimentadas a través dos sentidos.

CSB2.2.1.Describe as características principais do aire e da auga.

B2.3. Recoñecer e valorar a importancia
que a auga e o aire teñen para a vida e 
reflexionar sobre a importancia que o 
uso responsable ten na súa contorna 
máis próxima.

CSB2.3.1.Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable destes 
elementos ten na súa contorna máis próxima.

B2.4.Coñecer os fenómenos 
atmosféricos, a través das sensacións 
corporais, e describir os que xorden con 
máis frecuencia na súa contorna 
identificándoos nun mapa do tempo da 
prensa en papel ou dixital.

CSB2.4.1.Nomea os fenómenos atmosféricos máis habituais no seu espazo próximo e 
interpreta a simboloxía básica nun mapa do tempo da prensa en papel ou dixital.

B2.6.Identificar os elementos que 
aparecen no ceo e coñecer a 
importancia que o Sol ten para a vida. 

CSB2.6.1.Nomea os elementos presentes no ceo e explica a importancia que o Sol ten 
para a vida.

B2.7.Coñecer a importancia que o 
movemento dos elementos do ceo teñen
como indicador do paso do tempo: o día,
a noite e as partes do día. 

CSB2.7.1.Relaciona o movemento dos elementos do ceo co cambio do día á noite e o 
paso do tempo ao longo do día: mañá, tarde e noite. 

B2.9. Valorar a importancia que ten para
a vida dos seres vivos o coidado dos 
elementos da paisaxe máis próxima.

CSB2.9.1.Identifica algunha medida para a conservación da natureza máis próxima.

VIVIR EN SOCIEDADE
B3.1.Recoñecer as relacións simples de 
parentesco familiar e os seus roles 
identificándose, situándose e valorando 
á pertenza a unha familia con 
características propias así como 
contribuíndo ao reparto equitativo das 
tarefas domésticas entre os seus 
membros.

CSB3.1.1.Identifica as relacións de parentesco, discrimina os roles familiares e contribúe 
ao reparto equitativo das tarefas domésticas entre os membros da familia.

B3.2.Coñecer e respectar todos os 
elementos que conforman a escola e as 
súas funcións.

CSB3.2.1.Identifica aos membros da comunidade escolar, describe as tarefas que 
desenvolven e as respectan.

B3.4. Identificar as partes da casa e o 
uso que se fai nelas e diferenciar entre 
os diferentes tipos de vivendas que 
forman a súa contorna.

CSB3.4.1. Identifica as partes da casa, as representa nun esbozo e coñece e explica o uso
que se fai delas.

B3.5. Coñecer as características básicas
da contorna próxima e diferenciar os 
conceptos de cidade, vila, aldea.

CSB3.5.1.Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa nalgunha delas.

B3.6.Coñecer os medios de transporte 
do seu ámbito, as características 
fundamentais e os clasifica segundo a 
súa función e uso.

CSB3.6.1.Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna segundo os seus usos, 
funcións e características. 

B3.7.Observar e discriminar diferentes 
elementos viarios que debera recoñecer 
un peón ou peoa para unha circulación 
óptima pola rúa.

CSB3.7.1.Coñece as sinais de tráfico necesarias para camiñar pola rúa correctamente: 
cores dos semáforos, pasos de peóns ou peoas, etc.

AS PEGADAS DO TEMPO
B4.3.Ser consciente do paso do tempo 
empregando, como unidades de 
medida, os días, as semanas, os meses,
o ano, as estacións e o calendario como

CSB4.3.1.Sabe o número de días que ten unha semana e os meses, nomea os meses do 
ano e diferencia as estacións segundo as súas características.



instrumento para medir e representar o 
paso tempo.
B4.2. Coñecer as características das 
fontes de enerxía e materias primas 
renovables e non renovables e 
relacionalas co desenvolvemento 
enerxético e sostible. 

CNB4.2.1. Identifica e explica algunhas das principais características das diferentes 
formas de enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química.

B4.4. Realizar experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións sobre 
diferentes fenómenos físicos e químicos 
da materia.

CNB4 4.1 Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios de estado e
a súa reversibilidade.

A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E 
MÁQUINAS
B5.1. Coñecer os principios básicos que 
rexen as máquinas e os aparellos.

CNB5.1.3. Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e dos aparellos e a 
súa utilidade para facilitar as actividades humanas.

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.
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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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