
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Ler, escribir e descompoñer números de tres e catro cifras. Coñece e utiliza números de tres e catro cifras. 

Diferenciar os números cardinais dos números ordinais. Utiliza os números ordinais correctamente. 

Resolver problemas da vida cotiá, valorando a conexión entre as 
matemáticas e a realidade. 

Realiza problemas relacionados coa vida cotiá 

Ler, escribir e descompoñer números de cinco cifras. Coñece e utiliza números de cinco cifras. 

Aproximar números ás decenas, centenas e millares máis pretos. Realiza aproximacións ás decenas, centenas e millares. 

Coñecer e escribir os números romanos. Escribe correctamente os números romanos. 

Distinguir os termos dunha suma e dunha resta e facelas 
correctamente. 

Resolve sumas e restas de forma correcta. 

Estimar sumas e restas aplicando este feito a exercicios en situacións 
reais. 

Realiza estimacións en restas e sumas en exercicios de situacións reais. 

Facer problemas de dous operacións ou máis. Resolve problemas con dous operacións ou máis. 

Recoñecer os termos da multiplicación e facelas correctamente, 
aplicando os exercicios a situacións reais, facendo tamén estimacións. 

Realiza multiplicacións aplicándoas a situacións reais e facendo estimacións. 

Ler, escribir e calcular potencias (cadrados e cubos).  Resolve e le potencias. 

Coñecer os termos da división, diferenciar as exactas das enteiras y 
facer a súa proba. 

Realiza divisións, diferenciando as exactas das enteiras e facendo a proba. 

Calcular a metade, terzo e cuarto. Fai cálculos coa metade, terzo e cuarto. 

Interpretar gráficos de barras con unha ou dúas características.   Distingue gráficos de barras con unha ou dúas características. 

Identificar os termos dunha fracción, comprender o seu significado e 
poder comparalas. 

Recoñece os termos dunha fracción e pode comparalas. 

Recoñecer, representar , descompoñer e comparar números decimais. Resolve actividades con números decimais. 

Resolver problemas aplicando a suma, resta e multiplicación de 
números decimais. 

Realiza operacións con números decimais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
No primeiro trimestre: Actividades e controis feitos na aula. 
No terceiro trimestre exercicios feitos polos alumnos. 

Instrumentos: 
No primeiro e segundo trimestre: Actividades e probas feitas na aula. 
No terceiro trimestre contacto co blog de aula e do Centro. 

Cualificación final 

 
Facer unha avaliación continua do feito na aula, máis actividades feitas 
neste trimestre, sempre que favorezan os alumnos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnos neste caso. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnos neste caso. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnos neste caso. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: CPR SAN JOSÉ 36006675 
CURSO: 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Repaso e reforzo do dado nos dous primeiros trimestres. 
Visualización de vídeos educativos que favoreza o seu traballo. 
Exercicios de repaso e reforzo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Activa e participativa. 

TIC 

Actividades propostas no terceiro trimestre, xa que todos os alumnos teñen a 

posibilidade de consultar todas as dúbidas que teñan para a súa realización. 

Materiais e recursos 
Materiais para imprimir. 

Audiovisuais. 

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 

Información a través do blog do Centro. 
Información a través do blog de aula. 
Correo e whatsapp no que poden solicitar calquera información. 

Publicidade  
Páxina web do Centro. 
Blog do Centro. 
Blog de aula. 


