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

AS PEGADAS DO TEMPO
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.

B4.2.Coñecer os instrumentos básicos 
para a medida do tempo, iniciarse no 
seu uso e manexo. 

CSB4.2.1.Coñece os instrumentos de medida do tempo e se inicia no seu manexo.

B4 5.Coñecer que é un museo, cal é a 
súa función e valorar o seu papel 
gozando da contemplación de obras 
artísticas.

CSB4.5.1.Explica que é un museo e cales son as súas funcións.

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

CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou 
proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia, en diferentes 
soportes. 

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

CNB5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o número de 
pezas, o xeito de accionalas e a acción que realizan.

B5.4. Coñecer os principais avances da 
ciencia e da tecnoloxía.Identificar os 
beneficios e riscos. 

CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da 
humanidade.

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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