
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Aprender que o Sistema Solar está formado polo Sol e todos os 
planetas que xiran arredor del. 

Define correctamente cales son os astros que compoñen o Sistema Solar. 

Identificas os planetas do Sistema Solar  Coñece os planetas e o satélite da Terra e as súas características. 

Coñecer os movementos de rotación e translación da Terra. Diferencia os movementos da Terra e a que dan lugar. 

Recoñecer as distintas formas de representar a terra e os distintos 
instrumentos de orientación espacial.  

Distingue entre planisferio, globo terráqueo, mapas temáticos e sabe como 
orientarse. 

Identificar os continentes e océanos. Coñece que é un continente, un océano e cales son. 

Comprender a importancia da atmosfera, identificar os gases que 
compoñen o aire e coñecer os fenómenos atmosféricos. 

É quen de dicir cales son os gases que compoñen o aire, as capas da 
atmosfera e os distintos fenómenos atmosféricos. 

Distinguir  entre tempo atmosférico e clima. 
Define que é o tempo atmosférico, o clima e diferencia as distintas zonas polo  
clima que teñan. 

Recoñecer os danos da contaminación no aire. Ten conciencia da importancia de coidar o medio ambiente. 

Comprender os cambio de estado da auga. Describe os distintos estados da auga e o os seus cambios. 

Diferenciar as distintas fases do Ciclo da Auga. Recoñece os pasos no Ciclo da Auga. 

Recoñecer as partes dun río e as súas características. Define e distingue correctamente as distintas partes dun río. 

Comprender as distintas formas do relevo. Coñece as distintas formas do relevo, tanto costeiros como de interior. 

Diferenciar as características dunha aldea, unha vila e unha cidade. Comprende as características dunha aldea, unha vila e unha cidade. 

Recoñecer os distintos tipos de poboación e os seus cambios. Distingue os distintos tipos de poboación e os cambios que se producen nela. 

Coñecer como funciona o Concello e a súa elección. 
Valora  a función das persoas que traballan no Concello e coñece como é a 
súa elección. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
No primeiro e segundo trimestre: Actividades, debuxos, traballos feitos na 
clase e controis ao finalizar  cada tema, facendo preguntas entre eles. 
No terceiro trimestre : Actividades feitas polos alumnos. 
 

Instrumentos: 
No primeiro e segundo trimestre: traballos e probas feitas na clase. 
No terceiro trimestre contacto co blog do mestre e do Centro. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Facer unha avaliación continua de todo o 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.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Repaso e reforzo do dado nos dous primeiros trimestre. 
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 

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

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


