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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

1. Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e competencias 
imprescindibles 

Criterios de 
avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

1ª avaliación 
Unidade 1: Coñecendo o meu corpo e o meu equilibrio 

1.1. Executar 
accións motrices 
discriminando o 
lado dominante 
do non 
dominante. 

1.1.1. Realiza accións básicas (saltos sobre unha perna, 
botes, pases) con  
eficacia utilizando o seu lado dominante 

 
Comunicación 
lingüística 
 
Aprender a aprender 

1.2. Discriminar 
dereita e 
esquerda en 
accións motrices 
con 
compañeiros e 
obxectos 

1.2.1. Colócase á esquerda-dereita de diferentes 
obxectos, persoas e espazos en movemento. 

 1.2.2. Recoñece dereita e esquerda nos seus 
compañeiros 
 

1.4. Recoñecer e 
mobilizar as 
distintas  
articulacións 

1.4.1. Recoñece as articulacións nun debuxo e en si 
mesmo. 
 

Comunicación 
lingüística 
Aprender a aprender 
 1.4.2. Mobiliza as distintas articulacións de forma illada e 

realiza todos os movementos posibles coa maior 
amplitude 

1.5. Realizar con 
certo dominio 
acciones que 
impliquen o 
mantemento do 
equilibrio 
estático en 
diferentes 
superficies e 
planos, variando 

1.5.1. Permanece equilibrado sobre unha perna, dúas 
mans,… cambiando a posición de brazos e tronco. 
(superman,…) 

Matemática 

1.5.3. Realiza xogos e actividades de cooperación, 
oposición e loita mantendo o equilibrio propio 

  
Social e cidadá 
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a base de 
sustentación  
1.6. Desenvolver 
o equilibrio 
dinámico, en 
ocasións 
manipulando 
obxectos, en 
distintos planos 
e superficies 

1.6.1. Desprázase de distintas formas (gatas, saltando, 
camiñando, sentados,…) sobre distintas superficies 
mantendo o equilibrio tamén en plano inclinado. 
 

Aprender a aprender 

1.6.3. Realiza percorridos variando os tipos de 
desprazamento con coordinación e mantendo o 
equilibrio 
1.6.4. Combina desprazamentos con paradas, cambios de 
dirección e xiros, atendendo a estímulos externos 

Unidade 2: SOMOS XENTE SAUDABLE 
 
2.1. Identificar e 
describir as 
normas de aseo 
persoal en 
relación co 
exercicio: 
cambio de 
roupa, de 
calzado, ducha, 
etc. 

2.1.1. Utiliza a vestimenta e o calzado apropiado na 
realización da clase de Educación Física 

 Aprender a aprender 

2.1.2. Sabe asearse e a importancia do mesmo Aprendera aprender 

2.2. Coñecer e 
comprender a 
práctica do 
quentamento 
como unha 
técnica 
fundamental da 
actividade física 

2. 2.2. Ten en conta a seguridade na práctica da 
actividade física, realizando un quecemento guiado. 

 Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor 

 
2.3. Recoñecer 
os efectos do 
exercicio físico, a 
hixiene, a 
alimentación e 
os hábitos 
posturais sobre 
a saúde e o 
benestar, 
manifestando 

2.3.1. Describe basicamente os beneficios do exercicio 
físico para a saúde 

. 

Comunicación 
lingüística 

2.3.3. Busca, de maneira guiada, información para 
comprender a importancia duns hábitos de alimentación 
correctos para a saúde. 

Comunicación 
lingüística 

2.3.4. Adopta hábitos posturais axeitados. Aprender a aprender 
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unha actitude 
responsable cara 
a un mesmo ou 
mesma. 
2.5. Coñecer a 
relaxación global 
e segmentaria 

2.5.2 Recoñece os dous tipos de respiración: inspiración 
e expiración 

Aprender a aprender 

6.2. Aplicar os 
coñecementos, 
as habilidades e 
estratexias 
sinxelas para 
resolver retos e 
situacións de 
cooperación-
oposición 
colaborando cos 
compañeiros 

6.2.1. Distingue en xogos e deportes individuais e 
colectivos estratexias de cooperación e de oposición 
(corresponde o 3ª trimestre pero adiantado por actividade 
proxecto).Quiddich 

 

 Aprender a aprender  

 Social e cidadá 

2ª avaliación 
Unidade 3: SOMOS HÁBILES 

3.1. Utilizar de 
forma eficaz os 
desprazamentos 
en diferentes 
situacións, 
coñecidas e non 
coñecidas, sen 
perder o control 
nas execucións 

3.1.1 Executa accións motoras que implican a 
combinación de todas as formas de desprazamento 
conservando o equilibrio e coordinando a acción dos 
segmentos corporais 

Aprender a aprender 
 

3.3. Utilizar de 
forma eficaz as 
habilidades de 
desprazamento 
e salto en 
diferentes 
situacións, 
coñecidas e non 
coñecidas, sen 
perder o control 
nas execucións 

3.3.1. Executa accións motoras que implican a 
combinación de desprazamentos e saltos coordinando a 
acción dos segmentos corporais e sen perder o equilibrio 
nin a continuidade nos xogos de persecución individuais 
ou en grupo 

 Aprender a aprender 

3.3.2. - Realiza as fases principais do salto: impulso e 
caída, cunha e con ambas pernas. 

Aprender a aprender 

3.3.3. Adapta diferentes formas de salto, impulso e caída, 
en función de obstáculos variados en altura e 
profundidade (anchos, altos, etc.) sen perder o equilibrio 

Aprender a aprender 
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3.4. Realizar de 
forma eficaz  
xiros sobre os 
eixes transversal 
e lonxitudinal, 
en situacións 
coñecidas e 
estables sen 
perder o control 
nas execucións 

3.4.3 Realiza xiros en diversos eixes: voltereta adiante e 
croqueta.  
 

Aprender a aprender 

3.5. Utilizar as 
habilidades para 
resolver retos e 
situacións 
motoras de 
carácter 
individual ou en 
colaboración con 
outros, 
adaptando as 
mesmas aos 
requirimentos 
da actividade e 
da contorna 

3.5.1. Realiza con eficacia motriz un circuíto proposto 
polo profesor utilizando as habilidades básicas 
desenvolvidas na unidade, combinándoas e adaptándoas 
aos retos que suscita o mesmo 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

3.5.2. Utiliza as habilidades apresas para participar 
activamente en xogos de cooperación en contornas 
menos habituais, resolvendo os retos e situacións 
motoras de carácter individual ou en colaboración con 
outros con eficacia 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 
Social e cidadá 

3.6 Utilizar a 
forza motriz 
para solventar 
obstáculos 

3.6.1. Utiliza a forza para sosterse, tirar, escalar.   

 
6.2. Aplicar os 
coñecementos, 
as habilidades e 
estratexias 
sinxelas para 
resolver retos e 
situacións de 
cooperación-
oposición 
colaborando cos 
compañeiros 

6.2.1. Distingue en xogos e deportes individuais e 
colectivos estratexias de cooperación e de oposición. 

 

 Aprender a aprender  

Social e cidadá 
 

3ª avaliación (para avaliar subida nota e para ampliación contidos) 
Unidade 4: EXPRESÁMONOS E BAILAMOS 
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4.1. Explorar e 
tomar 
conciencia da 
posibilidade 
expresiva e 
creativa do 
movemento 
rítmico  

4.1.1. Realiza sinxelas secuencias de movemento libre e 
imitando cun soporte rítmico. 

Cultural e artística 

 

4.1.3. Crea sinxelas secuencias de movemento propias a 
partir dunha música coñecida. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

4.2. Expresar e 
representar 
obxectos, 
animais e 
situacións cotiás 

4.2.1. Representa diversas accións sinxelas (da vida cotiá, 
de profesións, etc.), en ocasións con movementos 
rítmicos de forma distinta e creativa. 

 Aprender a aprender 
Comunicación 
lingüística 

 4.2.2. Imita accións de distintos animais, adaptando o 
seu movemento ás características dos mesmos 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Unidade 5: XOGAMOS CON BALÓNS e IMPLEMENTOS 
5.1. Adaptar as 
habilidades 
motrices de 
manipulación de 
obxectos en 
situacións 
motrices de 
crecente 
dificultade e en 
diferentes 
contornas 
utilizando 
prioritariamente 
os segmentos 
dominantes 

5.1.1. Manipula obxectos estaticamente.   

  Aprender a aprender 
 

5.1.2. Desprázase transportando un móbil de diferentes 
formas e por diferentes superficies sen perder o control 
do mesmo 

5.3. Resolver 
situacións 
motrices que 
impliquen 
utilizar a 
combinación de 
desprazamentos, 
lanzamentos e 
transporte de 
móbiles  
 

5.3.1. Coordina de forma correcta un desprazamento frontal 
cun lanzamento co brazo dominante sobre un branco fixo 

Aprender a aprender 
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5.4. Adaptar as 
habilidades 
motrices para 
golpear móbiles 
en situacións 
motrices de 
crecente 
dificultade e en 
diferentes 
contornas 
utilizando 
prioritariamente 
os segmentos 
dominantes 

5.4.1 E capaz de facer distintos golpeos individuais con 
implemento (palas, raquetas,… ) 

 

Aprender a aprender 
 5.4.2. Realiza golpeos básicos cun implemento 

adaptándose ás traxectorias dos móbiles 

5.5. Aumentar o 
repertorio 
motriz 
combinando e 
coordinando 
diferentes 
habilidades en 
situacións 
progresivamente 
máis complexas. 
Consolidar as xa 
adquiridas 

5.5.2. Pasa e recibe o balón de forma continuada e en 
diferentes posicións (de pé, sentado, etc.) adaptándose á 
súa traxectoria 

 

Aprender a aprender 
 

5.5.3. Dirixe distintos tipos de móbiles a brancos fixos 
golpeándoos con diferentes partes do corpo. 

Unidade 6: XOGAMOS, DIVERTÍMONOS E APRENDEMOS 
6.1. Mellorar as 
calidades físicas 
básicas de forma 
xenérica a través 
da práctica das 
habilidades 
motrices básicas 
e a súa 
utilización nos 
xogos. 

6.1.1. Identifica e diferenza as habilidades motrices e as 
calidades físicas básicas e aplícaas aos xogos 

 Aprender a aprender 

6.1.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores. 

Aprender a aprender 

6.1.3. Explica aos seus compañeiro a través do padlets ás 
características dun xogo novo que atope.. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 
Dixital 

6.4. Coñecer e 
identificar xogos 
tradicionais 

6.4.1. Coñece diferentes xogos populares, tradicionais e 
autóctonos comprendendo as características dos 
mesmos.  

C. Cultural e artística 
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propios da 
contorna  

6.4.2. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer 
información sobre os xogos populares, tradicionais e 
autóctonos 

Cultural e artística 

Dixital 

Comunicación 
lingüística 

6.5. Participar 
adaptando as 
súas calidades 
físicas e 
habilidades 
motrices en 
xogos e 
actividades 
físicas no medio 
natural 
 

6.5.1. Realiza actividades motores diferentes 
aproveitando a  súa contorna. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

6.7. Demostrar 
un 
comportamento 
persoal, 
respectándose a 
un mesmo e a 
ssúa familia nas 
actividades 
físicas e recollida 
material.  

6.7.1. Participa na recollida e organización de material 
utilizado na casa para as sesións de Educación Física. 

Competencias sociais 
e cívicas 
 

3.5. Utilizar as 
habilidades para 
resolver retos e 
situacións 
motoras de 
carácter 
individual ou en 
colaboración con 
outros, 
adaptando as 
mesmas aos 
requirimentos 
da actividade e 
da contorna 

3.5.1. Inventa un circuíto  utilizando as habilidades 
básicas aprendidas o longo so curso e o material pautado 
polo mestre, combinándoas e adaptándoas aos retos que 
suscita o mesmo. Fai o esquema do circuito nun papel. (2ª 
avaliación e o repiten con outro material na casa) 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

 
Lenda das cores: 

A cor laranxa dos estándares corresponde os que están na Doc. Sacando deles os 
imprencindibles. 
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2. Avaliación e cualificación. 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado para 
valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática a través de probas específicas 
orais e escritas, probas físicas, test de condición física e habilidade 
motriz (avaliación inicial) 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo de 
todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste tempo 
non presencial). 

 
Instrumentos:  
1ª e 2ª avaliación: 

•   Rúbricas para recoller datos das tarefas que realizan en grupo 
cooperativo. 

• Observación directa e continuada do alumnado durante a execuación 
dos exercicios físicos nas horas de clase. 

• Diario da mestra (idoceo).  
• Listas de Cotexo:  equipamento, actitude, asistencia,… 
• Escala de valoración do aseo.  
• Metacognición. 
•   Rúbricas para avaliar individualmente contidos. 
•   Probas de capacidade motriz para avaliar os estándares. 
•   Probas de execución: circuitos,… 
•   Fichas de actividades 
•   Comprobación do grado participación actividades complementarias 

 
Para avaliar ampliación 3º evaliación: 

• Padlet (específico da área EF): tarefas subidas nel. 
• Envío tarefas, mensaxes e videos correo electrónico coorporativo 

propio. 
• Listas de cotexo (non numéricas) e rúbricas para avaliar as tarefas e 

retos que envían. 
 

  Para avaliar a recuperación dos estándares de aprendizaxe das avaliacións      
suspensas: 

• Entrega das tarefas específicas da avaliación suspensa que lles foron 
enviadas. Traballo teórico 

• Revisión de ditas tarefas 
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Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a suspensión 
das clases presenciais sempre e cando fose realizado seguindo as 
pautas marcadas polas docentes e realizado satisfactoriamente. Este 
traballo servirá para mellorar a nota global do curso. (1 ou 2 puntos 
máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. No 
seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a súa 
adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

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

 

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

Actividades  

Os materiais e recursos didácticos para a área de Educación física de 
3º de Ed. Primaria serán os seguintes: 

Actividades de reforzo, repaso e/ou recuperación: 

• Fichas fotocopiables, imprimibles, en formato pdf. 
• Padlet específico área Educación física 3º 
• Videotutoriais youtube preparados polo mestra erelacionados 

cos contidos a reforzar. 
• Videotutoriais youtube escollidos segundo os estándares de 

aprendizaxe. 
• Ilustracións relacionadas co contido. 
• Actividades no contorno da súa casa: andar bici, senderismo, 

footing,… 
 

   Actividades de ampliación.  As mesmas que en reforzo máis: 
• RETOS semanais para subir o Padlet EF: realizar menú sano 

semanal, traballo investigación xogos populares na súa familia, 
facer malabares, inventar xogo,…) 

• Creación de materiais para o desenrolo de habilidades (realizar 
pelotas malabares, xogo de bolos,…) 

• Debuxo nun papel de esquema dun circuito indicando as 
habilidades , cun material comcreto dado pola mestra.  

• Fichas fotocopiables relacionadas cos estándares de 
aprendizaxe. 

• Uso de material manipulativo, reciclado,… para a realización 
dalgúnhas das actividades físicas: Escaleira de desprazamento, 
botellas plástico para traballar forza, rulo papel hixienico, … 

• Visualización de videos relacionados cos estándares. 
• Videos coreografías: Just dance, tic-toc, “Zumba kids” 
• Xogos adaptados de habilidades: parchis en familia, circuito 12 

estaciones “ Circuito CFB en familia” 
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Seguir video para Ioga Infantil 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

Materiais específicos EF: 
o Comba saltar. 
o Pelotas  e balóns diferentes tamaños 
o Palas de praia ou raquetas 
o Globos ou pelotas praia 
o Botellas plástico 
o Papeleira  
o Collíns 

Recursos:  
• Videotutoriais creados pola mestra. 
• Actividades en Genially: circuito 12 estacións. 
• Actividades explicadas en PDF 
• Web: vídeos ( “Malabarsjc”, “Educación física en casa”, “Happy 

Learning”, “Kids Workout”, “”, …)  
•  Videos Youtube.com   
• Búsqueda de información en google. 
• Xogos interactivos: “Muévete en casa, parchis EF,  
• Táboa estiramentos 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información 
máis relevante en interaccións verbais, con 
estruturas simples e léxico de uso cotiá (os deportes, 
os animais, as comidas preferidas), conectados cos 
propios intereses e coas propias experiencias e 
articulados con claridade e lentamente transmitidos 
de viva voz ou por medios técnicos que non 
distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual 
correspondente. 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 
información máis relevante en interaccións verbais, 
con estruturas simples e léxico de uso cotiá. 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión do sentido xeral, e a 
información mais relevante do texto 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de 
narracións e presentacións breves e sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do seu 
interese, que conteñen con imaxes e ilustracións 
que clarifiquen o seu significado. 

▪ B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido 
xeral e as ideas principais en textos escritos 
sinxelos de temas previamente traballados de 
forma oral e de interese para o alumnado e conte 
con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 
relacionadas cos temas traballados previamente de 
forma oral. 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos. 

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para 
a comprensión lectora. 

▪ B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo 
dado, compostos de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro, utilizando con razoable corrección 
as convencións ortográficas e os principais signos 
de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida 
cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con 
temas da súa vida cotiá traballadas previamente de 
forma oral. 
PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con 
coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura e cos seus 
intereses. 
PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, 
ordenada e cunha caligrafía axeitada para a súa 
idade. 

▪ B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas para escribir con razoable 

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas 
sobre temas traballados en clase como, por 
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corrección frases curtas que utiliza normalmente 
ao falar, cunha ortografía aceptable. 

exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que 
cor é un obxecto, que hora é, cales son os seus 
gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas 
para completar actividades predeseñadas polo 
persoal docente. 

PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando 
de si mesmo/a e da súa contorna inmediata de 
xeito elemental. 

▪ B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a 
tamaño, cantidade, posesión,número calidades 
físicas, forma, cor, tempo atmosférico 

PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona palabras e 
frases simples con imaxes ilustrativas. 

▪ B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 
realizar as funcións comunicativas propias do seu 
nivel.  

PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas simples. 

▪ B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e 
os seus significados asociados. PL    PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os elementos 

das oracións, mantén a concordancia de número e 
usa correctamente os nexos básicos. 

▪ B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de palabras con 
conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas 
aos propósitos comunicativos. 

▪ B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto 
de estruturas gramaticais sinxelas e de modelos de 
oracións e frases dentro un repertorio 
memorizado. 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario básico necesario para participar nas 
interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á 
súa idade e escribir con léxico traballado 
previamente de forma oral. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
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Criterios de cualificación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

B1.1.Participar en situacións de comunicación, 
dirixidas ou espontáneas, respectando a quenda 
de palabra e a intervención dos e das demais. 

. LCB1.1.1. Expresa de forma global, ideas, opinións e 
sentimentos con certa claridade. 

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras evidentes a partir do seu contexto de 
uso. 

LCB1.4.1. Identifica polo contexto o significado de 
distintas palabras. 

B1.9. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar e preguntar. 

LCB 1.9.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral 
para comunicarse e aprender: escoita e pregunta para 
asegurar a comprensión.  

B2.1. Ler en voz alta e en silencio diferentes 
textos. 

LCB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, diferentes 
tipos de textos apropiados á súa idade.  

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados á súa idade e valorar a lectura como 
medio para ampliar o vocabulario, fixar a 
ortografía correcta e como gozo persoal. 

LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e 
reflectindo as ideas principais, textos de diversa 
tipoloxía textual. 

B2. 3. Utilizar de xeito guiado estratexias 
elementais para a comprensión lectora de 
textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.3. Formula hipóteses sobre o contido do texto 
a partir do título e de ilustracións redundantes. 
LCB2.3.4. Relaciona a información contida nas 
ilustracións coa información que aparece no texto 

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, cohesivas 
de xeito elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes soportes, 
textos sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito 
escolar e social, utilizando elementos de cohesión 
básicos: noticias, contos, folletos informativos, 
narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
receitas, instrucións, normas…. 
LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e 
ortográficas básicas, propias do nivel. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 
estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e significad 
das palabras e campos semánticos), así como as 
regras de ortografía para favorecer unha 
comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Recoñece e identifica as categorías 
gramaticais básicas: presentar ao nome, substituír ao 
nome, expresar características do nome, expresar 
acción. 
LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: 
presente, pasado e futuro, ao producir textos orais e 
escritos. 
LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 
LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 
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B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

LCB4.2.1. Utiliza palabras sinónimas, antónimas, 
polisémicas, frases feitas, na expresión oral e escrita. 
LCB4.2.2. Utiliza, segundo modelo, prefixos e sufixos e 
crea palabras derivadas 
LCB4.2.3. Recoñece a oración simple, distingue suxeito 
e predicado. 

B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.3.3. Aplica, con axuda, as normas de acentuación 
(sílabas tónicas) nas súas producións escritas. 
LCB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas súas 
composicións escritas 

B5.4. Reproducir a partir de modelos dados textos 
literarios moi sinxelos, en prosa ou en verso, 
con sentido estético e creatividade: contos e 
poemas. 

LCB5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios 
moi sinxelos (contos, poemas) a partir de pautas ou 
modelos dados. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 
Materiais e recursos • Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
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• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender textos orais sinxelos dos 
medios de comunicación, extraendo o sentido 
global e información específica. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral 
sinxelo dos medios de comunicación, extraendo o 
sentido global da mensaxe. 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar 
información explícita en textos sinxelos de 
soportes variados (webs infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de 
textos sinxelos procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de situacións cotiás. 
LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto 
sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo). 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias para 
mellorar a lectura. 

LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o posible contido 
dun texto antes de lelo, axudándose do título e as 
ilustracións 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos 
sinxelos en galego, adaptados á súa idade e aos 
seus intereses. 

LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as palabras 
LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de 
xeito creativo. 
LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de 
puntuación (punto, coma, dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de exclamación e interrogación). 
LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos 
e descritivos) seguindo un guión establecido. 
LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando 
algúns elementos de cohesión. 

 LGB3.6.2. Ilustra creativamente os seus textos con 
imaxes redundantes co seu contido. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos 
en calquera soporte e valorar a lingua escrita 
como medio de comunicación e de expresión 
creativa. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as 
normas básicas de presentación establecidas: marxes, 
disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, 
separación entre parágrafos, interliñado 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción 
de textos, así como aplicar o seu coñecemento na 
mellora do uso da lingua. 

LGB4.1.2. Identifica as formas verbais 
LGB4.1.3. Separa as sílabas que conforman cada 
palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 
LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas 
e é quen de cambialo 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 
ortográficas básicas, apreciando o seu valor social 
e a necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, 
aplicándoas nas súas producións escritas, con especial 
atención ás maiúsculas. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os signos de 
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puntuación, así como unha sintaxe elemental nas 
producións orais e escritas. 

puntuación 
LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas 
súas producións. 
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2. Avaliación e cualificación 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
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Criterios de cualificación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

Ler e escribir números de cinco e seis cifras. 
 Le e escribe números naturais ata seis cifras. 

Comparar números de ata seis cifras cos signos 
<, = ou >. 

Compara números de ata seis cifras interpretando 
o valor de posición das súas cifras. 

Ler e escribir números ordinales ata o 30º. 

Le e escribe números ordinales ata o 30º e os 
utiliza en contextos reais. 

 Identifica o número inmediatamente anterior e 
seguinte. 

Calcular sumas e restas  con levadas de números 
de ata seis cifras. 

Calcula sumas e restas de números de ata seis 
cifras.Utilizando o algoritmo da suma e da resta. 

       Identifica e usa os términos da suma e da resta. 

Comprobar o resultado das réstas utilizando a 
proba correspondente. 

Comproba o resultado das réstas utilizando a 
proba correspondente. 

Coñecer e usar as táboas de multiplicar. Memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas 
para realizar cálculo mental. 

Calcular multiplicaciones utilizando o algoritmo 
da multiplicación. 

       Calcula multiplicaciones utilizando o algoritmo da      
m    multiplicación.Calcula o dobre dun número. 

       Calcula o dobre dun número. 

Calcular divisións dunha cifra, comprobando o 
resultado e utilizando o algoritmo da división. 

       Calcula divisións dunha cifra utilizando o algoritmo 
da   da división. Identifica e usa os términos da 

        división. 

Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, contexto do 
problema, pregunta realizada). 



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 13 DE 

93 
CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 
CURSO: 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: MATEMÁTICAS  

  

 
 

Coñecer o concepto de fracción e os seus 
términos. 

Coñece o concepto de fracción e os seus 
términos. 

Ler, escribir e representar fraccións. Le, escribe e representa fraccións. 
Comparar e ordenar fraccións co mesmo 
denominador. 

Compara e ordena fraccións co mesmo 
denominador. 

Ler e escribir números decimales. Le e escribe números decimales. 
Comparar e ordenar números decimais. Compara e ordena números decimais. 
Sumar e restar números decimais utilizando o 
algoritmo correspondente. 

Suma e resta números decimais utilizando o 
algoritmo correspondente.  

Coñecer e utilizar o calendario e as equivalencias 
entre anos, meses, semanas e días. 

Coñece e utiliza o calendario. 
Coñece e utiliza as equivalencias entre anos, 
meses, semanas e días. 

Coñecer e utilizar as horas, minutos e segundos 
e as equivalencias entre eles. 

Coñece e utiliza as horas, minutos e segundos. 
Recoñece a hora que marca un reloxo analógico 
e un reloxo dixital. 
Coñece e utiliza as equivalencias entre horas, 
minutos e segundos. 

Coñecer e utilizar as moedas e billetes de euro e 
as equivalencias entre eles. 

Coñece e utiliza as moedas e billetes de euro. 
Resolve problemas relacionados co diñeiro. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 2 DE 93 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: MATEMÁTICAS  

  

 
 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas 
posibilidades do son e coñecer exemplos de obras 
variadas da nosa e doutras culturas. 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 
sentimentos que lle provoca a audición dunha peza 
musical. 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias 
de Galicia. 

B1.2. Identificar e describir as características de 
elementos musicais e calidades dos sons do 
contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable 
sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 
manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

B1.4. Utilizar recursos gráficos durante a audición 
dunha peza musical. 

EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita 
e represéntao nun musicograma ou nunha partitura 
sinxela. 

B2.1. Interpretar un repertorio básico de cancións e 
pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, 
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 
sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 
acompañamento. 

B2.3. (modificado) Explorar e utilizar as 
posibilidades sonoras e expresivas de diversos 
materiais e instrumentos. 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 
similar a un existente. 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas 
que ofrecen a expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como 
instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma de interacción social. 

EMB3.1.2. (modificado) Inventa e reproduce 
pequenas coreografías que corresponden coa forma 
interna dunha obra musical de forma sinxela. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas 
propias da cultura galega e doutras culturas. 

 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 
música cando interpreta danzas. 

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando 
danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 



 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 2 DE 93 CENTRO: CPR PLURILINGÚE MARISTAS – EL PILAR- 

CURSO: 3º  EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: NATURAL SCIENCE  

  

 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 
Materiais e recursos • Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
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• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio 
corpo e os órganos máis importantes para o seu 
funcionamento. 

CNB2.1.1. Explica  a morfoloxía externa do propio corpo, 
o seu funcionamento nun sentido global e os cambios 
nas distintas etapas da vida. 

 

CNB2.1.2. Coñece os principais órganos vitais e entende 
a súa importancia no funcionamento do organismo. 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa 
idade. 

CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función dos nutrientes 
principais 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas características 
principais e buscar información en fontes 
variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica animais vertebrados e 
invertebrados do seu contorno, con criterio científico. 

 CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as 
características das plantas do seu contorno e clasifícaas 
con criterio científico. animais e plantas 
CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a clasificación de 
animais e plantas. 

B3.2. Observar e rexistrar de forma cooperativa, 
algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser 
vivo, no seu medio ou na aula. Comunicar de 
xeito oral e escrito os resultados, empregando 
soportes textuais variados. 

CNB3.2.1. Coñece as funcións de relación, reprodución e 
alimentación dun ser vivo e as explica empregando 
diferentes soportes. 

B4.3. Realizar mesturas sinxelas con sustancias 
relacionadas coa vida doméstica e do contorno, 
achegando conclusións sobre os resultados. 

CNB4.3.2. Realiza algunhas mesturas de uso doméstico 
e presenta conclusións dos resultados. 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións para recoñecer os cambios de 
estado da auga e os efectos de forzas coñecidas 
no movemento dos corpos. 

CNB4.2.1. Explica os cambios de estado da auga en 
fenómenos naturais e situacións da vida cotián. 

  
B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida 
cotiá, usos dos recursos naturais e 
consecuencias dun uso inadecuado facendo 
fincapé no aforro enerxético e no impacto 
medioambiental. 

CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus 
usos e a súa intervención na vida cotiá. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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2. Avaliación e cualificación. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

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

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais 
adecuados para alcanzar un produto artístico 
final. 

EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e mesturadas) e 
tonalidades cunha intención estética, manexando 
diferentes técnicas.  
EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, 
rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) para a 
composición de obras. 
EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións 
plásticas, explorando diversas técnicas e actividades 
manipulativas. 
EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais de 
diferentes texturas. 
EPB2.1.5. Completa figuras seguindo as liñas como 
guía. 
EPB2.1.6. Combina técnicas de picado, encartado e 
pegado 
EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como referencia para 
copiar e representar modelos, de maneira 
proporcionada. 
EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con limpeza e 
precisión, manexando diferentes técnicas. 
EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a partir do 
eixe de simetría. 
EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co recorte e o 
pegado. 
EPB2.1.11. Debuxa a figura humana, usando a 
cuadrícula para alcanzar as proporcións axeitadas. 

B2.2. Coidar o material e os espazos e utilizalos 
adecuadamente.  

EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos 
de traballo. 

B1.4. Identificar e valorar recoñecidos/as 
autores/as e as súas obras máis significativas, 
facendo fincapé na cultura propia 

EPB1.4.1. Describe varias profesións relacionadas coas 
artes plásticas. 
EPB1.4.2. Procura información sobre artistas 
plásticos/as da cultura propia e de outras, e sobre a 
súa obra. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 
Materiais e recursos • Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
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• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 
 

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

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Reconocer y valorar que sus padres y 
amigos y entorno son un don de Dios 
para su felicidad. 
 

Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha 
descubierto que la familia los amigos o el entorno son un 
regalo. 

Valorar el significado del Adviento en 
la fé cristiana. 

 Conoce y valora la importancia de la vivencia del Adviento 
en la vida de la comunidad cristiana. 

 Distinguir cómo  Jesús  hace felices a 
lo hombres  con sus gestos  y 
acciones.  

Descubre y subraya,  en relatos de la Biblia,  los gestos y 
acciones de Jesús que  hacen felices a los hombres. 

 

Descubrir la importancia de Moisés  
para la liberalización del pueblo de 
Israel.  

Conoce y describe la misión dee Moisés  en el relato bíblico. 

Conocer y valorar  los signos  de 
amistad  entre Dios con su pueblo. 

Se interesa y agradece los signosdel cuidadode Dios en su 
vida: la salud, la familia, la escuela, los amigos... 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación) 
 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1.Recoñecer e situar os elementos principais 
do sistema solar: o Sol, os planetas e as súas 
características básicas empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os elementos principais 

do Sistema Solar: o Sol, os planetas e recoñece 

algunha das súas características básicas empregando 

as TIC. 

B2.2.Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema 

solar recoñecendo as súas características 

principais, movementos e consecuencias máis 

directas que producen na súa vida diaria e na 

contorna próxima. 

CSB2 2.1.Describe de forma sinxela os movementos 

terrestres, o eixe do xiro e os polos xeográficos.   

CSB2.2.2.Expón, de maneira sinxela, como se produce 
o cambio entre o día e a noite e as estacións do ano 
como consecuencia dos movementos terrestres. 

B2.7.Identificar a atmosfera como escenario dos 
fenómenos meteorolóxicos, coñecer algúns 
destes fenómenos máis frecuentes na súa 
contorna e explicar, de maneira sinxela como se 
forman as nubes e as precipitación. 

CSB2.7.1.Identifica e nomea fenómenos atmosféricos 
e describe as causas que producen a formación das 
nubes e as precipitacións. 

B2.10 Interpretar o tempo atmostferico en 
mapas sinxelos da comunidade 

CSB2.10.1 interpreta mapas do tempo sinxelos de 

galicia distinuindo os seus elementos principais 

B2.12. Explicar como se produce o ciclo da auga e 
as súas fases relacionándoos cos elementos da 
paisaxe da súa contorna próxima 

CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as fases nas que 

se produce o ciclo da auga. 

B2.3.Identificar as capas da Terra segundo a súa 
estrutura sexa interna ou externa. Explicar que é 
un volcán, que acontece no momento da 
erupción e algunhas medidas de actuación 
básicas para a prevención de danos. 

CSB2.3.1.Identifica, nomea e describe as capas da 
Terra  

B2.13. Explicar que é unha paisaxe, os seus 
elementos básicos e recoñecer os distintos tipos 
de paisaxes de Galicia. 

CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os seus 
elementos e recoñece as diferentes tipos de paisaxe 
básicas na comunidade autónoma. 

B2.4.Identificar as distintas formas de CSB2.4.1.Recoñece as distintas formas de 
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representar a superficie terrestre e localizar o 

lugar no que vive. 

representación da Terra, planos, mapas, planisferios e 
globos terráqueos. 

B2.5.Distinguir entre planos e mapas, incluíndo 

os planisferios, facendo sinxelas interpretacións 

con escalas e signos convencionais básicos sobre 

mapas ou planos da súa entorna próxima. 

CSB2.5.1. Diferencia entre plano, mapa e planisferios, 
interpreta unha escala sinxela nun mapa e identifica 
signos convencionais máis usuais e básicos que poden 
aparecer nel. 

B3.1.Expoñer e explicar a organización social, 
política e territorial da contorna próxima a través 
da interpretación dun mapa mental. 

CSB3.1.1.Describe a estrutura básica da organización 
social, política e territorial da contorna próxima. 

B3.2.Valorar a diversidade cultural, social, política 
e lingüística de Galicia respectando as diferenzas. 

 

CSB3.2.1.Recoñece, partindo da realidade galega, a 
diversidade cultural, social, política e lingüística nun 
mesmo territorio como fonte de enriquecemento 
cultural 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 
Materiais e recursos • Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
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• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os 
órganos máis importantes para o seu funcionamento. 

CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa 
do propio corpo, o seu funcionamento 
nun sentido global e os cambios nas 
distintas etapas da vida. 

   CNB2.1.2. Coñece os principais órganos 
vitais e entende a súa importancia no 
funcionamento do organismo. 

  B2.2. Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o 
desenvolvemento persoal de determinados hábitos de 
alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso deseñando 
protocolos para a súa prevención. 

CNB 2.2.1 Emprega hábitos de hixiene, 
de exercicio e de alimentación sa na 
escola. 

 CNB2.2.2. Recoñece algúns factores 
causantes das enfermidades máis 
habituais (caries, catarros, gripe e 
obesidade) e aplica actuacións para a 
súa prevención. 

  B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade. 
CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función 
dos nutrientes principais 

  
CNB2.3.2. Diferencia entre dieta 
equilibrada e non equilibrada e elabora 
un menú saudable na escola. 

▪ B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais e 
plantas do seu contorno próximo, recoñecer as súas 
características principais e buscar información en fontes 
variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece 

as características básicas e clasifica 

animais vertebrados e invertebrados do 

seu contorno, con criterio científico. 

 
 CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a 

clasificación de animais e plantas. 

▪ B3.2. Observar e rexistrar de forma cooperativa, algún proceso 
asociado ao ciclo vital dun ser vivo, no seu medio ou na aula. 
Comunicar de xeito oral e escrito os resultados, empregando 
soportes textuais variados. 

CNB3.2.1. Coñece as funcións de 
relación, reprodución e alimentación 
dun ser vivo e as explica empregando 
diferentes soportes 

  ▪ CNB3.2.2. Rexistra e comunica de xeito 

oral e escrito os resultados da 

observación do ciclo vital previamente 

planificado. 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais e 
plantas do seu contorno próximo, recoñecer as súas 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece 
as características básicas e clasifica 
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características principais e buscar información en fontes 
variadas. 

animais vertebrados e invertebrados do 
seu contorno, con criterio científico. 

 

  
▪ CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a 
clasificación de animais e plantas. 

B4.3. Realizar mesturas sinxelas con sustancias relacionadas coa 
vida doméstica e do contorno, achegando conclusións sobre os 
resultados. 

CNB4.3.1. Compara densidades de 
diferentes sustancias que emprega 
diariamente con respecto á auga. 

 
CNB4.3.2. Realiza algunhas mesturas de 
uso doméstico e presenta conclusións 
dos resultados. 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións 
para recoñecer os cambios de estado da auga e os efectos de 
forzas coñecidas no movemento dos corpos. 

CNB4.2.1. Explica os cambios de estado 
da auga en fenómenos naturais e 
situacións da vida cotián. 

 
CNB4.2.2. Realiza experiencias sinxelas 
para identificar as forzas que fan que os 
obxectos se movan en situacións reais 

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos 
recursos naturais e consecuencias dun uso inadecuado facendo 
fincapé no aforro enerxético e no impacto medioambiental. 

CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de 
enerxía, os seus usos e a súa 
intervención na vida cotiá. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

1. Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e competencias 
imprescindibles 

Criterios de 
avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

1ª avaliación 
Unidade 1: VIAXAMOS AO ESPAZO 

1.1.Recoñecer e situar os 
elementos principais do 
sistema solar: o Sol, os 
planetas e as súas 
características básicas 
empregando as TIC. 

1.1.1.Identifica, localiza os elementos principais do 
Sistema Solar: o Sol, os planetas e recoñece algunha 
das súas características básicas. 

§ CMCCT 
§ CD 

1.2.Localizar o planeta 
Terra e a Lúa no sistema 
solar recoñecendo as 
súas características 
principais, movementos e 
consecuencias máis 
directas que producen na 
súa vida diaria e na 
contorna próxima. 

1 2.1.Describe de forma sinxela os movementos 
terrestres, o eixe do xiro e os polos xeográficos.  

§ CMCCT 
§ CCL 
 

1.2.2.Expón, de maneira sinxela, como se produce o 
cambio entre o día e a noite e as estacións do ano 
como consecuencia dos movementos terrestres. 

§ CMCCT 
§ CCL 

1.2.3.Identifica a Lúa como satélite da Terra e 
describe algunha das súas característica principais.  

§ CMCCT 
§ CCL 

Unidade 2: QUE HAI NA TERRA? 
2.1. Identificar as capas 
da Terra segundo a súa 
estrutura sexa interna ou 
externa.  

2.1.1.Identifica, nomea e describe as capas da 
Terra: hidrosfera, atmósfera e xeosfera (codia 
terrestre, manto e núcleo),. 

§ CMCCT 
§ CCL 

2.2. Identificar a 
atmosfera como 
escenario dos fenómenos 
meteorolóxicos, coñecer 
algúns destes fenómenos 
máis frecuentes na súa 
contorna e explicar, de 
maneira sinxela como se 

2.2.1.Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e 
describe as causas que producen a formación das 
nubes e as precipitacións. 

§ CMCCT 
§ CCL 
§ CAA 

2.2.3.Describe unha estación meteorolóxica, explica 
a súa función.  

 
§ CMCCT 
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forman as nubes e as 
precipitación. 

2.2. Coñecer cal e a 
función dunha estación 
meteorolóxica e facer 
pequenas observacións. 
2.3 Interpretar o tempo 
atmosférico en mapas do 
tempo sinxelos da 
comunidade autónoma.  

2.3.Diferenciar entre 
clima e tempo 
atmosférico, recoñecer 
as tres grandes zonas 
climáticas mundiais e 
comparalas co clima do 
espazo no que vive. 

2.3.1.Interpreta mapas do tempo sinxelos de Galicia 
distinguindo os seus elementos principais. 

 

§ CMCCT 
§ CCL 
§ CSC 

2.3.2.Diferencia entre clima e tempo atmosférico. § CMCCT 
§ CCL 

2.4. Explicar a 
importancia e as 
consecuencias da 
intervención humana no 
medio próximo 
valorando a necesidade 
dun desenvolvemento 
sostible. 

2.4.1.Explica o impacto e as consecuencias 
negativas que a acción humana ten sobre o medio 
máis próximo. 

§ CSC 
§ CAA 

2.4.2.Explica a importancia de coidar a atmósfera e 
as consecuencias de non facelo. 

§ CSC 
§ CCL 

2ª avaliación 
2.5. Explicar como se 
produce o ciclo da auga e 
as súas fases. 

2.5.1. Escribe ordenadamente as fases nas que se 
produce o ciclo da auga nunha ilustración. 

§ CSC 
§ CCL 

Unidade 3: O MUNDO EN PAPEL 
3.1.Identificar as distintas 
formas de representar a 
superficie terrestre. 

3.1.1.Recoñece as distintas formas de 
representación da Terra: planos, mapas, 
mapamundi e globos terráqueos. 

§ CMCCT 
§ CCL 

3.2.Distinguir entre 
planos e mapas, 
incluíndo os planisferios, 
facendo sinxelas 
interpretacións con 

3.2.1. Diferencia entre plano, mapa e mapamundi. 
Interpreta unha escala sinxela nun mapa e identifica 
signos convencionais máis usuais e básicos que 
poden aparecer nel. 

§ CMCCT 
§ CAA 
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escalas e signos 
convencionais básicos 
sobre mapas ou planos 
da súa entorna próxima. 
3.3.Orientarse no espazo 
próximo empregando 
algunha técnica de 
orientación e 
instrumentos. 

3.3.1.Orientase no espazo empregando algunha 
técnica de orientación e instrumento. 

§ CMCCT 
§ CAA 

3.4. Explicar que é unha 
paisaxe e os seus 
elementos básicos. 
Recoñecer algín tipo de 
paisaxe de Galicia. 

3.4.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos 
na paisaxe de interior e de exterior. 
3.4.2 Diferencia paisaxes naturais de artificiais. 
3.4.3 Sabe que tipo de paisaxes son de Galicia. 
 

 

 

§ CMCCT 
§ CCL 

Comúns á 1ª e 2ª avaliación 

▪ Empregar estratexias 
de traballo 
cooperativo, adoitar 
un   comportamento 
de respecto e 
tolerancia ante as 
diferentes ideas e 
achegas alleas nos 
diálogos e debates. 

▪ Participa en actividades individuais e de grupo e, 
emprega estratexias de traballo cooperativo 
adoitando un comportamento responsable, 
construtivo e solidario.  

 
▪ CSC 
▪ CAA 
§ CMCCT 

▪ Manifestar 
autonomía na 
realización das 
tarefas individuais. 
Coidar a presentación 
das súas actividades. 

▪ Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas coidando a súa 
presentación, ten iniciativa na toma de decisións 
e asume responsabilidades. 

▪ CSIEE 
▪ CAA 
§ CMCCT 

▪ Ser responsable co 
seu material.  

▪ Trae o material que precisa pola realizar as 
tarefas da área: caderno, libro texto e axenda 
escolar. 

§ CAA 

3ª avaliación (para avaliar subida nota e para ampliación contidos) 
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Unidade 4: COMUNIDADE e TRABALLOS 
4.1.Expoñer e explicar a 
organización social, 
política e territorial da 
contorna próxima a 
través da interpretación 
dun mapa mental. 

4.1.1.Describe a estrutura básica da organización 
social, política e territorial da contorna próxima. 
Concello 

§ CSC 
§ CCL 

4.2.Distinguir entre 
materias primas e 
produtos elaborados e 
asocialos cos diferentes 
sectores produtivos e 
económicos da zona. 
 

4.2.1.Diferencia entre materias primas e produtos 
elaborados e os asocia cos diferentes sectores 
produtivos e económicos da contorna. 

§ CMCCT 
§ CCL 

4.2.2.Diferencia os diferentes sectores: primario, 
secundario e terciario.  

§ CMCCT 
§ CCL 

Unidade 5: UN LUGAR ONDE VIVIR 
5.1.Valorar a diversidade 
cultural, social, política e 
lingüística de Galicia 
respectando as 
diferenzas. 

 

5.1.1.Recoñece, partindo da realidade galega, a 
diversidade cultural, social, política e lingüística nun 
mesmo territorio como fonte de enriquecemento 
cultural 

§ CEC 
§ CSC 

5.2.Comprender os 
principais conceptos 
básicos demográficos, a 
través da realización do 
estudo demográfico da 
poboación no contexto 
do centro educativo, 
representar os datos en 
gráficas básicas e 
comunicar os resultados. 

5.2.1.Define demografía, e comprende os principais 
conceptos demográficos e interpreta  gráficas 
sinxelas. 

§ CSC 
§ CMCCT 
§ CCL 

5.3.Coñecer as normas 
básicas e sinxelas de 
circulación e utilizalas 
como persoa usuaria de 
medios de transporte. 

5.3.1.Coñece, utiliza e respecta as normas básicas 
de circulación. 

§ CSC 

5.3.2. Reconece os diferentes tipos de sinais de 
tráfico. 

5.4. Coñecer as 
diferencias entre cidades 

5.4.1. E quen de dicir algunhas diferencias entre 
unha cidade e unha vila. 

§ CSC 
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e vilas. 5.4.2. Sabe por as ventaxes e desventaxes dunha 
cidade e unha vila. 

§ CSC 
§  CD 

Unidade 6: O TEMPO E A HISTORIA 
6.1.Coñecer as nocións 
básicas de sucesión, 
duración e 
simultaneidade para 
ordenar temporalmente 
algúns feitos históricos 
relevantes de Galicia. 

6.1.1.Recoñece o século como unidade de medida 
do tempo histórico e localiza feitos situándoos 
como sucesivos a.C o d.C 

§ CMCCT 
§ CAA 

6.1.2.Sitúa nunha liña do tempo feitos do pasado 
datando os comezos e finais de cada época 
importante da prehistoria e da historia.  

§ CMCCT 
§ CAA 

§ 6.2.Recoñecer algúns  
acontecementos da 
Prehistoria e Idade 
Antiga que evidencien 
o paso do tempo en 
Galicia e permitan 
situalos 
temporalmente no 
transcurso da historia. 

 

6.2.1.Identifica no tempo e no espazo algúns dos 
restos ou acontecementos da Prehistoria e da Idade 
Antiga de Galicia, describindo algunha característica 
fundamental. 

§ CMCCT 
§ CCEC 

6.2.2.Distingue entre prehistoria e historia 
recoñecendo a importancia das manifestacións 
escritas como avances que supoñen a transición 
entre esas épocas. 

6.3.Realizar un traballo 
de investigación que 
supoña a busca, selección 
e organización de 
información sobre a área 
(empregando as TIC e 
outras fontes), a 
realización dun produto, 
a documentación do  
proceso (a través do uso 
do cartafol) e a 
comunicación do 
resultados, valorando o 
esforzo e amosando 
actitudes de 
cooperación, 
participación e respecto. 

6.3.1.Busca información (empregando as TIC e 
outras fontes directas e indirectas), selecciona a 
relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións 
sinxelas e as comunica por escrito sobre unha das 
épocas relevantes da Prehistoria ou historia. 

 

§ CSC 
§ CCEC 

6.3.2.Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas coidando a súa 
presentación, ten iniciativa na toma de decisións e 
asume responsabilidades. 
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Nomenclatura competencias: 
• CCL: Competencia en comunicación lingüística 
• CSC: Competencias sociais e cívicas 
• CAA: Competencia para aprender a aprender 
• CD: Competencia dixital 
• CCEC: Conciencia e expresión culturais 
• CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
• CSIEE: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

 
Lenda das cores: 

A cor laranxa dos estándares corresponde os que están na Doc. Sacando deles os 
imprencindibles. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
Non hai en Primaria 
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Alumnado de materia 
pendente 

No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 13 DE 

93 
CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 
CURSO: 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS (NSB)  

  

 
 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


