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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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A modo de introducción é importante mencionar que a área de Ciencias sociais ten como
obxecto contribuír ao desenvolvemento persoal e social do alumnado, achegándolle os recursos
necesarios para integrarse e participar de forma activa na sociedade na que vive, partindo da
comprensión da realidade física, social e histórica máis próxima ata poder comprender o mundo dun
xeito máis global.
A área das Ciencias sociais integra diversos ámbitos de estudo, centrándose en aspectos
xeográficos, sociolóxicos, económicos e históricos. A organización de contidos da área por bloques
establécese en base a estes ámbitos co fin de facilitar a concreción curricular da área e da etapa. En
ningún caso, o desenvolvemento curricular se limitará a seguir esta estrutura, senón que os contidos
serán abordados dun xeito global e interdisciplinar.
As competencias clave que se traballan nesta área son as sete mencionadas no Decreto
105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o curriculo básico da educación primaria na
comunidade autónoma de Galicia :








Competencia en communicación lingüística . (CCL)
Competencia en comunicación matemática e competencias básicas en ciencia e tecnóloxía.
(CCMCT)
Competencia dixital. (CD)
Competencia en aprender a aprender. (CAA)
Competencias sociais e cívicas. (CSC)
Competenci en sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (CSIEE)
Competencia en conciencia e expresións culturais. (CCEC)
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas),
selecciona a información relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as
comunica oralmente e/ou por escrito.
B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e
organización de información sobre fenómenos previamente delimitados, a realización
dun produto, a documentación do proceso e a comunicación do resultados.

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa
na toma de decisións e asume responsabilidades.
CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada,
clara e limpa.

B1.2.Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un comportamento de
respecto e tolerancia ante as diferentes ideas e achegas alleas nos diálogos e debates,
valorando o esforzo e amosando actitudes de cooperación, participación e respecto
cara aos demais.

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para ser capaz de
ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como comprender diferentes linguaxes
recollidos en textos de carácter social, xeográfico ou histórico.

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo
cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material.
CSB1.2.2.Adoita un comportamento responsable, construtivo e solidario respectando
diferentes ideas e achegas nos debates recoñecendo a cooperación e o diálogo como
principios básicos do funcionamento democrático.
CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir
e falar sobre Ciencias sociais.
CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que
manifestan a comprensión de textos orais e /ou escritos de carácter xeográfico, social e
histórico.

B2.1.Coñecer a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e analizar as
súas influencias e consecuencias no medio que o rodea.

CSB2.1..1 Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e as
súas consecuencias.

B2.2.Explicar e comparar as distintas formas de representar a superficie terrestre
identificando os polos, o eixe e os hemisferios e analizar cal delas reflicte mellor a
realidade á que representa.

CSB2.2.1.Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas,
planisferios e globos terráqueos identificando polos, eixe e hemisferios.

B2.3. Identificar e manexar os conceptos de paralelos, meridianos e coordenadas
xeográficas para localizar determinados puntos da Terra.

CSB2.3.1. Localiza diferentes puntos da Terra empregando os paralelos e meridianos e ac
coordenadas xeográficas.

B2.4.Diferenciar correctamente entre planos, mapas, planisferios, mapas físicos e
políticos, analizar e describir as características máis relevantes de cada un e interpretar

CSB2.4.1.Identifica e clasifica distintos tipos de mapas, define que é a escala nun mapa, o seu
uso e emprega e interpreta os signos convencionais básicos que poden aparecer nel.
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a súa escala e signos convencionais básicos de cara a orientarse nun espazo
determinado e á elaboración dun itinerario empregando as TIC.
B2.5.Explicar que é o tempo atmosférico, coñecer os instrumentos de medida, o seu
uso, realizar medicións e interpretacións de gráficos a través dos datos recollidos
nunha estación meteorolóxica de cara a facer unha predición do tempo atmosférico
para un período de tempo determinado e a comunicación deste empregando mapas do
tempo.

CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de medida que se
utilizan para a recollida de datos atmosféricos clasificándoos segundo a función e información
que proporcionan e fai medicións, interpretacións de datos e predicións do tempo atmosférico.

CSB2.6.1.Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e cursos de auga,
explicando como se forman as augas subterráneas, como afloran e como se accede a elas.
B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar e nomear masas e cursos de auga, diferenciando
augas superficiais e augas subterráneas, cuncas e vertentes hidrográficas e analizar as
partes as partes dun río do medio próximo.

CSB2.6.2.Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas.
CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un deles.

B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, coñecer algúns tipos de rochas e a súa
composición identificando distintos minerais e algunha das súas propiedades e usos.
Facer especial fincapé nos que son propios de Galicia

CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns dos seus
tipos.
CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as súas vertentes
hidrográficas.

B2.8.Describir as características do relevo de Galicia e a súa rede hidrográfica,
localizándoos nun mapa.

CSB2. 8.2 Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de Galicia.

B3.2.Identificar as principais institucións políticas de Galicia e do Estado español que
se derivan da Constitución, así como as súas funcións.

CSB3.2.1.Identifica as principais institucións de Galicia e do Estado español e describe as
súas funcións.
CSB3 6.1.Explica normas básicas de circulación e as consecuencias derivadas do
descoñecemento ou incumprimento destas.

B3.6. Coñecer e respectar as normas de circulación e fomentar a seguridade viaria en
todos os seus aspectos.
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B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico estudado e certos
acontecementos desas épocas que determinaron cambios fundamentais no rumbo da
historia.

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as distintas idades aos feitos
que marcan o seu inicio e final.
CSB4.2.1.Recoñece a importancia dos restos arqueolóxicos e materiais que produce unha
sociedade como fontes para coñecer o noso pasado, con especial relevancia da escritura.

B4.2.Coñecer a importancia das fontes históricas para o estudo da historia.
CSB4.3.1.Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos
situándoos como sucesivos a.C o d.C
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: avaliarase ao alumnado seguindo as avaliacións do primeiro e
do segundo trimestre, de maneira continua e global.
Teráse en conta a actitude de motivación e esforzo sempre en positivo e a
implicación no proceso de ensino-aprendizaxe, ademáis da evolución dende a
avaliación inicial ao principio de curso e a observación directa e sistemática a
través das actividades realizadas polo alumnado na aula durante os dous
trimestres anteriores, os resultados das probas escritas, a consecución das
competencias clave, resultados obtidos da realización de proxectos de aula ou
traballos en equipo e revisión do caderno.
Instrumentos:
-Rúbrica de consecución de competencias clave.
-Probas escritas.
-Caderno individual.
-Traballos ou proxectos.
-Exposicións ou investigacións.

Cualificación final

Procedemento para obter a cualificación final de curso:
Avaliación global e continua, realizando una media realizada entre os resultados
obtidos a través dos instrumentos de avaliación tendo en conta as habilidades,
destrezas e actitudes.
De maneira excepcional, valorarase en positivo a realización das tarefas
encomendadas durante o período de atención educativa de maneira non
presencial.
Criterios de avaliación:
Non propostos por non ter alumnado con materia pendente.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de cualificación:
Non propostos por non ter alumnado con materia pendente.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non propostos por non ter alumnado con materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

-Propóñense a diario actividades de repaso dos contidos explicados durante
o primeiro e segundo trimestre de maneira presencial.
Serán exclusivamente dos contidos que o/a tutor/tutora considere que a
maioría dos/as alumnos/as chegasen a interiorizar e comprender
correctamente.
-Para a minoría que se considere que os contidos básicos aos que nos
referimos anteriormente non os interiorizou, proporánse actividades de
reforzo.
-Visualización de vídeos explicativos e lúdicos.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía será activa e participativa, potenciando a variedade de
materiais e de recursos e neste caso, con máis necesidade, utilizando as
tecnoloxías da información e da comunicación (TICs).

Materiais e recursos

Recursos materiais: imprimibles, descargables, audiovisuais.
Recursos humanos: profesorado de aula (titores/as e especialistas) e
Profesorado de PT e AL (de ser necesario).

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás familias

Publicidade

-Blog de aula
-Blog do centro
-E-mail
-Aplicacións como WhastApp
-Blog do centro
-Paxina web do centro
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