
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos que o ser humano 
fai da auga: domésticos, económicos, públicos e deportivos recreativos. O uso 
responsable deste ben. 

CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga. 

B2.3. Coñecer os elementos básicos que forman un ecosistema, identificando as 
actividades humanas que orixinan desequilibrios neles e espertando actitudes de 
defensa, respecto e recuperación deles. 

CSB2.3.1.Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman un ecosistema 
identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios neles e cita algunha medida 
de respecto e recuperación. 

B2.4 Realizar sinxelos traballos dalgún ecosistema en concreto: acuático, terrestre. CSB2.4.1.Nomea os elementos e as características básicas dos ecosistemas sobre os que se 
investigou na aula. 

B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando en grupo as 
consecuencias que a intervención humana provoca na conservación da paisaxe natural 
e definindo algunhas medidas para a conservación desta. 

CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. 

B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando en grupo as 
consecuencias que a intervención humana provoca na conservación da paisaxe natural 
e definindo algunhas medidas para a conservación desta. 

CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. 

B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando en grupo as 
consecuencias que a intervención humana provoca na conservación da paisaxe natural 
e definindo algunhas medidas para a conservación desta. 

CSB2.5.3.Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do medio natural. 

B3.1. Coñecer organización social da súa contorna próxima e as súas formas de 
goberno e diferenciar entre unha localidade e un municipio. 

CSB3.1.1.Describe a organización social da contorna mais próxima e as súas formas de 
goberno e diferencia entre que é unha localidade e un municipio. 

B3.2.Identificar as funcións e servizos dos seus diversos organismos: bombeiros e 
bombeiras, policía... 

CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos servizos do Concello. 

B3.4. Manifestar satisfacción pola pertenza a un grupo e respectar as características 
das persoas coas que convivimos e que pertencen a diferentes grupos sociais. 

CSB3.4.1.Amosa unha actitude de aceptación e respecto ante as diferenzas individuais nos 
grupos aos que pertence e cos que convive, nos xogos e nas tarefas escolares. 

B3.7.Identificar as profesións que non lle son tan familiares, coñecer un pouco sobre 
elas e clasificalas segundo o servizo que prestan á comunidade e se se realizan en 
fábricas ou ao aire. 

CSB3.7.2.Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos que prestan 
servizos. 

B3.8.Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade viaria como 
peóns e peoas e como persoa usuaria de medios de transporte. 

CSB3.8.1.Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou 
peoa nos medios de transporte. 

B3.8.Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade viaria como 
peóns e peoas e como persoa usuaria de medios de transporte. 

CSB3.8.2.Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública e dos seus elementos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Análise das producións do alumnado. 

- Probas. 

Instrumentos: 
- Probas escritas. 

Cualificación final 

Avaliación continua máis as actividades desenvolvidas durante este 
período, sempre que iso favoreza ao alumno ou á alumna. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
-Exercicios de repaso e reforzo. 
-Visualización de vídeos 

- Ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Activa e participativa. 
- TIC. 

- Inclusiva e comunicativa. 

Materiais e recursos 
- Materiais: imprimibles, descargables, audiovisuais. 

- Persoais: profesora de aula e profesora de AL e PT (se fose 
necesario) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Blog do curso 
- E-mail 

Publicidade  
- Páxina web do colexio 
- Blog do centro 

- Blog de aula 


