
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
B4.1. Coñecer leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da 

luz, a transmisión da corrente eléctrica, os cambios de estado e as 

reaccións químicas: a combustión, a oxidación e a fermentación. 

CNB4.1.1. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse 
ao coñcemento das leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a 
transmisión da corrente eléctrica e os cambios de estado. 

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 

B4.3. Planificar e realizar sinxelas investigacións para estudar o 

comportamento dos corpos diante das forzas, a luz, a electricidade, o 

magnetismo, a calor ou o son. 

CNB4.3.1. Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios no movemento, 
na forma ou no estado dos corpos por efecto das forzas ou das achegas de enerxía, 
comunicando o proceso seguido e o resultado obtido. 

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. 

B5.1. Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos. 
CNB5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas. 
CNB5.1.2. Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas. 

B5.3. Realizar experiencias sinxelas para coñecer as leis básicas que 

rexen a transmisión da corrente eléctrica. 
CNB5.3.1. Identifica os elementos dun circuíto eléctrico. 

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. 
CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, 
na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no deporte e nas 
tecnoloxías da información e a comunicación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos : 
Interés do alumnado por participar ( por conexión ou sen ela ) nestas 
clases non presenciais tendo en conta as características individuais de cada 
alumno/a. 
Fichas, exercicios , traballos, resolución de exercicios orais e escritos. 
Formularios feedback. 

Instrumentos:  
Recollida de actividades, traballos persoais, exposicións orais e escritas.  
Caderno diario, rexistro anecdótico, revisión de tarefas, rexistros. 
Formularios google feedback. Presentacións, explicacións pdf 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das calificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación poderíase engadir un ou dous puntos máis 
en función do traballo realizado no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

x 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do 
1ª e 2ª trimestre. 

Criterios de cualificación: 
A cualificación vaise facer en función das calificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación poderíase engadir un ou dous puntos máis 
en función do traballo realizado no 3º trimestre. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Medidas de reforzo adaptadas ao alumno/a e procedementos e 
instrumentos de avaliación citados anteriormente coas adaptacións 
adecuadas. 

Alumnado con 
ACI 

Para levar a cabo a avaliación do alumnado que cursa con ACI, teranse en 
conta os criterios e estándares de avaliación e aprendizaxes adaptados, no 
seu día, no documento referido á adaptación curricular do alumno/a. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  Actividades de repaso, reforzo, e ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Con conectividade:  

-Clases diarias por videochamada diaria por Cisco Webex.  

-Uso das aulas virtuais e libros online e pdf para traballar diariamente de 

forma grupal. 

-Uso da páxina do colexio, correo e números de teléfono propio do 

alumnado para mandar as actividades, retos, enlaces, vídeos, formularios... 

propostos. 

Sen conectividade: 

--Comunicación directa mediante teléfono. 

--Uso da páxina do colexio, correo e números de teléfono propio do 

alumnado para mandar as actividades, retos, enlaces, vídeos, formularios... 

propostos. 

Materiais e recursos 
Cisco Webex (Clases virtuais),  aula virtual, libro online,páxina do colexio, 

correos persoais, formularios google e pdf, fichas, exercicios propios... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Durante o terceiro trimestre, a información coas familias é polos 
diversos canles mencionados anteriormente: Correo electrónico, 
teléfono propio e páxina do colexio.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


