
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Coñecer as partes do corpo e en que nos diferenciamos uns dos outros 
Localiza nun debuxo as diferentes partes do corpo e as diferencias duns aos 
outros. 

Distinguir as diferentes etapas da nosa vida. Coñece as características de cada etapa da nosa vida. 

Recoñecer as diferentes funcións vitais.  Pode representar nun esquema as función vitais.  

Identificas as distintas partes dos órganos dos sentidos e as súas 
funcións.  

Coñece as informacións que recollen os nosos sentidos.   

Coñecer os diferentes tipos de nutrientes e a súa importancia dentro 
dunha dieta saudable.  

É quen de deseñar unha dieta saudable duns días determinados.  

Identificar os diferentes grupos da roda de alimentos  Fai un debuxo cos diferentes grupos de alimentos correctamente.  

Coñecer os hábitos de vida saudable nas persoas.  Valora a importancia dos hábitos de vida saudable.  

Diferenciar os grupos de animais vertebrados e as súas características. Distingue as distintas clases de animais vertebrados. 

Recoñecer as características dos animais invertebrados.  Distingue as distintas clases de animais invertebrados.  

Identificas as partes das plantas, a súa función.  
Coñece as distintas partes dunha planta e a importancia da función de cada 
unha delas.  

Coñecer as funcións vitais das plantas. Pode explicar con exemplos as diferentes funcións vitais dunha planta.  

Diferenciar os distintos tipos de vexetación.  Distingue, a través de imaxes, os distintos tipos de vexetación. 

Identificar animais acuáticos e terrestres. Diferencia entre animais acuáticos e terrestres. 

Coñecer plantas e animais de Galicia e as súas características.  Identifica a flora e fauna de Galicia.   
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
No primeiro e segundo trimestre: Actividades, debuxos, murais feitos na 
clase. 
 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 de aula e do Centro.  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
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. 
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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 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 dubidas que teñan para a 
súa realización.  

Materiais e recursos 
Materiais para imprimir. 
Audiovisuais. 
Profesora de aula e profesora de ALE e Pt (se fose necesario).  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

Publicidade  

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


