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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 
 

CIENCIAS NATURAIS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.3. Traballar de forma cooperativa, apreciando o 
coidado pola seguridade propia e a dos seus 
compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo 
uso adecuado dos materiais 

 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para estudar e traballar 
de forma eficaz, individualmente e en equipo, 
amosando habilidades para a resolución pacífica de 
conflitos. 

 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos 
seres vivos, atendendo ás súas características e 
tipos. 

 

CNB3.2.1. Identifica as características e clasifica os 
seres vivos: - Reino animal. - Reino das plantas. - 

Reino dos fungos. - Outros reinos. 

 

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, 
tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas: 
identificando as principais características e funcións. 

CNB3.1.1. Identifica e describe a estructura dos seres 
vivos (plantas) células, tecidos, órganos, aparatos e 
sistemas nomeando as principais características e 
función de cada un deles. 

B1.4.Realizar proxectos, experiencias sinxelas e 
pequeñas investigación e presentar informes en 
diferentes soportes. 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e 
pequeñas investigación formulando problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo conclusións e 
comunicando os resultados. 

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou 
escrita, empregando soportes variados, recollendo 
información de diferentes fontes (directas, libros, 
internet) cando traballa de forma individual ou en 
equipo na realización de proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigacións 

 

B3.3. Investigar as características de ecosistemas do 
seu contorno mediante a recollida de datos, facendo 
hipóteses, empregando diversas fontes de 
información e presentando os resultados en 
diferentes soportes, mostrando interese pola 
rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara 
aos seres vivos. 
 

CNB3.3.1. Investiga e explica as 

relacións entre os seres vivos. 

Cadeas alimentarias. 

Poboacións, comunidades e 

ecosistemas. 

CNB3.3.2. Recoñece e explica algúns ecosistemas: 
pradería, charca, bosque, litoral e cidade e os seres 
vivos que neles habitan. 

CNB3.3.3. Observa e identifica diferentes hábitats 
dos seres vivos facendo fincapé no coidado destes e 
nomea algunhas causas de extinción de especies. 

 

CNB3.3.4. Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos 
para a observación científica. 



 

B2.2. Coñecer o funcionamento de células, tecidos, 
órganos, aparellos, sistemas: a súa localización, 
forma, estrutura, funcións, coidados etc. 

 

CNB2.2.1. Identifica e describe as principais 
características dos aparellos respiratorio, dixestivo, 
locomotor, circulatorio e excretor e explica as 
principais funcións. 

 

B2.1. Identificar e localizar os principais órganos 
implicados na realización das funcións vitais do 
corpo humano e establecer algunhas relacións 
fundamentais entre elas e determinados hábitos de 
saúde. 

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos 
implicados na realización das funcións vitais do ser 
humano. 

 

B4.1. Coñecer leis básicas que rexen fenómenos 
como a reflexión da luz, a transmisión da corrente 
eléctrica, os cambios de estado e as reaccións 
químicas: a combustión, a oxidación e a 
fermentación. 

 

CNB4.1.1. Investiga a través da realización de 
experiencias sinxelas para achegarse ao 
coñcemento das leis básicas que rexen fenómenos 
como a reflexión da luz, a transmisión da corrente 
eléctrica e os cambios de estado. 

 

CNB4.1.2. Investiga a través da realización de 
experiencias sinxelas para achegarse ao 
coñcemento das leis básicas que rexen reaccións 
químicas: combustión, oxidación e fermentación. 

B4.2. Coñecer as características das fontes de 
enerxía e materias primas renovables e non 
renovables e relacionalas co desenvolvemento 
enerxético e sostible. 
 

 

CNB4.2.1. Identifica e explica algunhas das 
principais características das diferentes formas de 
enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, 
térmica e química. 

CNB4.2.2. Identifica e explica os beneficios e riscos 
relacionados coa utilización das enerxías 
renovables e non renovables: esgotamento, choiva 
ácida, radioactividade, expoñendo posibles 
actuacións para un desenvolvemento sostible 



• B2.2.Identificar os elementos que inflúen no clima, 
explicando como actúan nel e adquirindo unha idea básica 
de clima e dos factores que o determinan. 

• CSB2.2.1.Define clima, nomea os seus 
elementos e identifica os factores que o determinan. 

• B2.3.Explicar que é unha paisaxe, identificar os 
principais elementos que o compoñen e as características 
dos principais paisaxes de España e de Europa. 

 

• CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os seus 
elementos e explica as características dos principais 
paisaxes de España e de Europa valorando a súa 
diversidade. 

• B2.4.Identificar as principais unidades de relevo 
de Europa, os seus climas e a súa rede hidrográfica, 
localizándoos nun mapa. 

• CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, 
as súas vertentes hidrográficas e o seu clima. 

• CSB2.4.2.Recoñece as principais características 
do relevo, os ríos e o clima de Europa. 

• B1.5.Valorar o traballo en grupo, amosando 
actitudes de cooperación e participación responsable, 
aceptando as diferenzas con respecto e tolerancia cara ás 
ideas e achegas alleas nos diálogos e debates. 

• CSB1.5.1.Utiliza estratexias para realizar 
traballos de forma individual e en equipo, e amosa 
habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 

• CSB1.5.2.Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamento responsable, construtivo e 
solidario e respecta os principios básicos do 
funcionamento democrático. 

• B2.6. Explicar as consecuencias que teñen as 
nosas accións sobre o clima e o cambio climático. 

• CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do 
cambio climático e as actuacións responsables para 
frealo. 

• B3.1.Identificar a estrutura e os fins da Unión 
Europea, explicando algunhas vantaxes derivadas do feito 
de formar parte da Unión Europea. 

• CSB3.1.1.Explica que é a Unión Europea e cales 
son os seus obxectivos políticos e económicos e localiza 
nun mapa os países membros e as súas capitais. 

• CSB3.1.2.Identifica as principais institucións e os 
seus órganos de goberno na Unión Europea, recoñecendo 
os seus símbolos e explicando en que consiste o mercado 
único e a zona euro. 

•  B4.3.Identificar, localizar no tempo e no espazo e 
comprender os procesos e acontecementos históricos, 
políticos, sociais e culturais, máis relevantes da historia de 
España para adquirir unha perspectiva global da súa 
evolución. 

• CSB4.3.6.Describe as características da 
sociedade española actual, e valora o seu carácter 
democrático e plural, así como a pertenza á Unión 
Europea. 

CIENCIAS SOCIAIS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

• B2.1.Describir correctamente planos e mapas, 
incluíndo os planisferios, interpretando a súa escala e 
signos convencionais. 

• CSB2.1.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos 
de mapas, incluíndo os planisferios, define que é a escala 
nun mapa e emprega e interpreta os signos convencionais 
máis usuais que poden aparecer nel. 

• B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a 
comunicación para obter información e como 
instrumento para aprender, e expresar contidos sobre 
Ciencias sociais. 

• CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a 
comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para 
elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas 
tratados. 

• CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa 
área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 
resumos e as tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

• B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade 
de esforzo e a constancia no estudo. 

 

• CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e 
ordenada, contidos relacionados coa área, que manifesten 
a comprensión de textos orais e /ou escritos. 



• B3.2.Comprender e interpretar os principais 
conceptos demográficos e calculalos a partires dos datos 
de poboación. 

• CSB3.2.1.Define poboación dun territorio e 
identifica os principais factores que inciden nesta e 
defíneos correctamente. 
 

• CSB3 2.2 Interpreta unha pirámide de poboación 
e outros gráficos usados no estudo da poboación. 

• B3.4.Describir os movementos migratorios da 
poboación galega e de España explicando o éxodo rural, a 
emigración a Europa, e a chegada de emigrantes ao noso 
país e identificar os problemas actuais da poboación. 

 

• CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, a emigración a 
Europa, e a chegada de emigrantes ao noso país. 
 

• CSB3.4.2.Identifica e describe os principais 
problemas actuais da poboación: superpoboación, 
envellecemento, inmigración etc. 

• B3.5.Identificar as actividades que pertencen a 
cada un dos sectores económicos, describir as 
características destes recoñecendo as principais 
actividades económicas de España e Europa. 

 

• CSB3.5.1.Identifica os tres sectores de 
actividades económicas e clasifica distintas actividades 
no grupo ao que pertencen. 

• CSB3.5.2.Explica as actividades relevantes dos 
sectores primario, secundario e terciario en España e 
Europa e as súas localizacións nos territorios 
correspondentes. 

• B3.6.Describir o funcionamento da publicidade e 
as súas técnicas distinguindo publicidade educativa e 
publicidade consumista. 

• CSB3 6.1.Valora con espírito crítico a función da 
publicidade e recoñece e explica as técnicas publicitarias 
máis habituais, analizando exemplos concretos. 

• B3.7.Tomar conciencia do valor do diñeiro e dos 
seus usos mediante un consumo responsable e o sentido 
do aforro. 

• CSB3 7.1.Diferencia entre distintos tipos de gasto 
e adapta o seu presuposto a cada un deles. 

• CSB3 7.2.Planifica os seus aforros para gastos 
futuros elaborando un pequeno presuposto persoal. 

• CSB3.7.3.Investiga sobre diferentes estratexias 
de compra, comparando prezos e recompilando 
información. 

• B3.9.Explica as características esenciais dunha 
empresa, especificando as diferentes actividades e formas 
de organización que poden desenvolver distinguindo entre 
os diferentes tipos de empresas. 

• CSB3.9.1.Identifica diferentes tipos de empresa 
segundo o seu tamaño e o sector económico ao que 
pertencen ás actividades que desenvolven. 

• CSB3.9.2.Describe diversas formas de 
organización empresarial. 

• CSB3.9.3.Define termos sinxelos relacionados co 
mundo da empresa e a economía, ilustrando as 
definicións con exemplos. 

 

 

 

 

 

 

 



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

 O carácter da avaliación é continua e globalizada, xa que atende ao aprendizaxe como 

proceso, contrastando diversos momentos ou fases e, ademais, tendo en conta o progreso do 

alumno no conxunto de áreas do currículo. Individualizada, centrándose na evolución de cada 

alumno, así coma integradora, contemplando a existencia de diferentes grupos e situacións e a 

flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se seleccionan. Ademáis é unha avaliación 

diagnóstica e formativa. Todos os instrumentos de avaliación contribuirán a valoración dos 

estándares de aprendizaxe avaliables e o grado de adquisición das competencias básicas. 

 

En base a isto, establécese: 

 

Avaliación Instrumentos de avaliación 

 

 

1º e 2º Avaliación 

 

• Ferramentas de avaliación do traballo competencial 

• Probas de avaliación escritas 

• Evidencias dos estándares de aprendizaxe 

Porcentaxe  na cualificación 

20% 

70% 

10% 

Cualificación total 100% 

 

 

3º Avaliación 

Procedemento: Valoración telemática a partir das actividades desenvolvidas neste 

período, tendo sempre carácter positivo de forma que favoreza ao alumno/a.* 

Instrumentos:  

• Ferramentas de avaliación do traballo competencial 

• Probas de avaliación mediante formularios online 

• Evidencias dos estándares de aprendizaxe 

 
AVALIACIÓN 
ORDINARIA 

 
Cualificación final 

 A cualificación final do curso adaptarase as aprendizaxes desenvolvidas durante os 

primeiros trimestres do curso e os estándares e competencias imprescindibles 

anteriormente mencionados. Tal que así, obterase mediante a media da 1º e 2º 

avaliación e, segundo a valoración da 3º avaliación, poderáse únicamente ampliar a 

puntuación final.  

*Aplicaráselle o disposto no punto 7.3 das Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do 3º trimestre do curso 2019-20 (con data do 27 de abril de 2020). 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 

Actividades Realízanse actividades de repaso, reforzo e de ampliación de contidos. A soporte papel (nas súas 

libretas) e dixital, facendo uso de aplicacións como genially, socrative, kahoot e formularios 

Google. 

Metodoloxía Alumnado con 

conectividade 

• Comunicamos as actividades propostas todos os días lectivos 

(nos que lles toquen ditas materias) na web do centro e na 

plataforma classroom. Facilitando as solucións, das que o 

precisen, o día posterior. 

• Videos explicativos (de youtube ou grabados pola mestra) 

colgados na plataforma classroom. 

• Actividades intectivas a través de aplicacións como genially, 

socrative, kahoot e formularios Google. 

• Recollida e corrección de tarefas diaria mediante imaxe a 

través da plataforma classroom. 

• Contacto diario mediante Gmail ou tablón de classroom. 

• Videoclases semanais para resolver dúbidas mediante jitsi-

meet. 

Alumnado sen 

conectividade 

Non se deu o caso. 

Materiais e 

recursos 

• Comunicación constante vía correos electrónicos, abalar móbil, hangouts, plataforma 

classroom de google, videoclases mediante jitsi-meet, e telefónica.  

• Libros dixitais e-dixgal. Portátiles de préstamo da Xunta. Libros de lectura, diccionarios e 

material escolar (dado que o levaron todo o da aula para os seus fogares). 

• Youtube e vídeos explicativos máis concretos creados pola mestra. 

• Aplicacións como socrative,  genially, , kahoot e formularios Google para levar a cabo a 

gamificación do aprendizaxe. 

 

 

4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Información ao alumnado 

e ás familias 

O procedemento para informar ao alumnado será: 

• Publicación na web do centro. 

• Notificación por abalar móvil. 

• Mensaxe informativo nos correos. 

 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 


