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

 Busca, selecciona e organiza información relacionada coa unidade a partir de textos, 

imaxes e gráficos para completar as súas actividades e responder preguntas de forma 

adecuada, comunicando dita información oralmente e/ou por escrito.

 Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos que manifesten a comprensión de 

textos orais e/ou escritos.

 Utiliza adecuadamente o procesador de textos para presentar os seus traballos.

 Presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa en soporte papel ou dixital.

B1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e comunica o 
resultado de forma oral e escrita de maneira ordenada, clara e limpa, en diferentes soportes.

 Comprende e interpreta información de documentos escritos, imaxes, gráficos e 
extrae conclusións adecuadas que aplica nos seus traballos e exposicións da clase. 
Relaciona a información entre si e cos seus coñecementos previos.

B1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación, planificación e execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

 Establece conxecturas empregando medios propios da observación. B1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno mediante a 
observación obtén unha información.

 Realiza proxectos de investigación científica de forma individual ou cooperativa, 

extraendo información de diversas fontes, seguindo as fases de identificación do obxectivo, 

planificación e elaboración.

 Traballa de forma cooperativa amosando habilidades para a resolución de conflitos.

B1.3.1. Coñece e aplica estratexias para estudar e traballar de forma eficaz 
individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de 
conflitos.

 Explica a relación entre o consumo de leite e o bo funcionamento do corpo e a prevención de 

riscos para a saúde.

 Identifica o leite como un alimento que forma parte dunha dieta sa e equilibrada.

B2.2.1. Emprega hábitos de hixiene, de exercicio e de alimentación sa na situación actual.

 Describe características destacadas de animais vertebrados e identifica animais dentro
deste grupo. Recoñece e explica as características da vaca e outros animais da gandaría 

B3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais vertebrados e
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bovina. invertebrados do seu contorno, con criterio científico.

 Coñece as características da vaca: como é o seu Corpo, como vive e se alimenta, etc.

 Explica diferentes aspectos beneficiosos que os animais da gandaría bovina achegaron
e achegan á alimentación das persoas.

B3.2.1. Coñece as funcións de relación, reprodución e alimentación dun ser vivo e as explica 

empregando diferentes soportes.

 Identifica, localiza e describe partes do corpo humano.

 Identifica e describe as diferentes etapas da vida.

B2.1.1. Explica a morfoloxía externa do propio corpo, o seu funcionamento nun 

sentido global e os cambios nas distintas etapas da vida.

 Coñece os aparellos implicados nas funcións de relación (órganos dos sentidos,

aparello locomotor e sistema nervioso), nutrición (aparello respiratorio, dixestivo, 

circulatorio e excretor) e reprodución (aparello reprodutor).

 Explica en que consisten as funcións principais do ser humano: nutrición, 

reprodución e relación, e establece relacións entre elas. Valora a súa importancia 

para o funcionamento do organismo.

B2.1.2. Coñece os principias órganos vitais e entende a súa importancia no 
funcionamento do organismo.

 Comprende e explica a importacia do coidado dos órganos dos sentidos para 

coidar a saúde e non contraer enfermidades. 

B2.2.2. Recoñece algúns factores causantes das enfermidades máis habituais 
(caries, catarros, gripe e obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención.

 Clasifica os alimentos en función dos seus nutrientes.

 Coñece as instrucións de uso e a composición da roda dos alimentos.

B2.3.1. Clasifica alimentos en función dos nutrientes principais.

 Identifica e describe as partes da planta.

 Observa e identifica as características dos distintos grupos de plantas.

B3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características das plantas do seu contorno e 
clasifícaas con criterio científico.

 Describe e explica as funcións vitais das plantas (reprodución, nutrición e relación). B3.2.1. Coñece as funcións de relación, reprodución e alimentación dun ser vivo e as explica 
empregando diferentes soportes.

 Coñece e describe formas comúns de enerxía e transformación de enerxía. B4.1.1. Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus usos e a súa intervención na vida cotiá.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



 Identifica e valora avances beneficiosos para a sociedade achegados polo coñecemento e 

a observación científica sobre o uso da enerxía.

 Identifica e describe características das fontes de enerxía renovable e non renovable, 
orixe e formas de produción.

 Coñece e explica inventos fundamentais da historia para o desenvolvemento social e científico

da humanidade.

 Valora a importancia dos avances tecnolóxicos para o desenvolvemento. 

B5.2.1. Identifica e describe oficios en función dos materiais, das ferramentas e das máquinas 
que empregan.

 Utiliza claves para identificar animais e plantas. B3.1.3. Utiliza claves e guías para a clasificación de animais e plantas.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Asistencia ás aulas virtuais (vídeoconferencias)
Participación activa nas sesións telemáticas.
Entrega de traballos propostos.
Proba escrita.

Instrumentos: Fichas de control de asistencia e participación.
Revisión dos traballos entregados.
Revisión da proba escrita.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
50% Asistencia regular ás aulas virtuais.
10% Participación activa nas sesións telemáticas.
10% Entrega de traballos propostos.
30% Proba escrita.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Non procede

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades
Aulas virtuais a través de vídeoconferencia omnidireccional.
Actividades interactivas.
Actividades en PDF

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Todas as alumnas están conectadas grazas a un esforzo sen precedentes 
realizado polo centro.
Aulas vituais empregando a plataforma proporcionada pola Consellería Cisco 
Webex Meetings.
Libro de texto.

Materiais e recursos Todo aquelo canto podamos empregar nestas cinrcunstancias e sexa útil para 
o proceso de E/A.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

Empregaremos unha sesión de aula virtual para explicar esta adaptación.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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