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A Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde pública 

ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 

 

Na Comunidade Autónoma de Galicia declárase a situación de emerxencia sanitaria o 13 de 

marzo, entre as medidas preventivas adoptadas está a suspensión das actividades 

académicas, o que significou a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do 

sistema educativo. 

  

A Dirección Xeral de Educación,  Formación Profesional e Innovación Educativa, dita as 

instrucións  do 27 de abril de 2020, sobre o desenvolvemento do terceiro trimestre que 

afecta a diversos aspectos organizativos e académicos, entre os que está a adaptación da 

programación para este curso. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facendo predicións sobre sucesos naturais, 

integrando datos de observación directa e indirecta a partir da consulta 

de fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en 

diferentes soportes. 

▪ CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma 

clara e ordenada contidos relacionados coa área 

manifestando a comprensión de textos orais e/ou 

escritos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CAA  

▪ CSC 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións e presentar informes coas conclusións en diferentes 

soportes.  

▪ CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións formulando problemas, 

enunciando hipóteses, seleccionando o material 

▪ CMCCT  

▪ CCL  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

necesario, realizando, extraendo conclusións e 

comunicando os resultados. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT  

▪ CCL 

▪ B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado 

funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables e 

coñecendo as repercusións para a saúde.  

▪ CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os 

seus efectos sobre o coidado e mantemento do 

funcionamento global do corpo.  

▪ CMCCT  

▪ CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ CSC 

▪ 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 estrutura dos seres 

vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas 

nomeando as principais características e funcións de 

cada un deles. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ 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.  

▪ CMCCT 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ CNB3.2.3. Explica a importancia da fotosíntese para 

a vida na Terra. 

▪ CMCCT  

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CMCT  

▪ CCL  

▪ CNB3.3.3. Observa e identifica diferentes hábitats 

dos seres vivos facendo fincapé no coidado destes e 

nomea algunhas causas de extinción de especies. 

▪ CMCCT  

▪ CSC 

▪ 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 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

os cambios de estado. 

▪ B4.4. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre 

diferentes fenómenos físicos e químicos da materia. 

▪ CNB4 4.1 Identifica, experimenta e exemplifica 

argumentando algúns cambios de estado e a súa 

reversibilidade. 

▪ CMCCT  

 

CCL - Competencia en Comunicación Lingüística. 

CMCCT - Competencia Matemática e Competencias Básicas, en Ciencia e Tecnoloxía. 

CD - Competencia Dixital. 

CAA - Aprender a Aprender. 

CSC- Competencias Sociais e Cívicas. 

CSIEE - Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 

CCEC - Conciencia Expresións Culturai 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

   Procedementos:  

   -Adecuación dos traballos realizados. 

- Esforzo, implicación e interese polo traballo. 

-Entrega das tarefas. 

-Medidas de interacción no proceso de ensino-aprendizaxe.  

 

Instrumentos: 

-Fichas de traballo 

-Actividades propostas 

-Cuestionarios 

- Análisis de texto 

- investigación 

 

 

Cualificación final 

 

Sempre atendendo ao carácter continuo, formativo e integrador de todas 

as áreas. A cualificación realizarase sobre as apredizaxes  dos dous 

primeiros trimestres do curso, así como as actividades realizadas no 

terceiro trimestre, que servirán para recuperar as avaliacións pendentes ou 

mellorar a calificación final. Sempre e cando beneficie ao alumnado. 

Cualificación: 

• A media dos dous primeiros trimestres máis os traballos ou 

actividades realizadas  no terceiro trimestre que servirán para subir 

a nota,  en función da media obtida nos  dous anteriores. 

• Os alumnos/as que teñan algunha avaliación suspensa, poderán 

recuperar coa entrega dos traballos propostos. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 

 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

             

 

Criterios de cualificación: 

              

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades     

   As actividades lectivas centraranse nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos/as. 

• O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e 

recuperación relacionadas cos contidos do 1º e 2ºT. e no seu 

caso na ampliación das aprendizaxes anteriores.   

• Combinaranse distintas act. específicas e interdisciplinares. 

• A ampliación de actividades sobre algún tema xa en proceso no 

momento do cese da actividade, ou que requiren unha mínima 

intervención docente,  tendo como referencia os obxectivos e as 

C. clave máis necesarios para a progresión do alumnado. 

• Adaptaranse as actividades e os tempos de entrega para os 

alumnos con algún tipo de medida especifica de apoio educativo. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 

• Os luns, ponse a disposición dos alumnos/as, o traballo semanal  

na web do centro.  

• Para o alumnado que no dispón dos medios técnicos para o 

acceso e realización dos traballos propostos , o Concello previa 

petición semanal, proporciona o servicio de fotocopias gratuito. 

• Para a entrega dos traballos, facilítase o correo do mestre que 

imparte a materia, e a través do móbil en algún caso específico. 

• Mención especial, é a das familias que presentan  dificultades de 

localización.  Procederase a súa localización a través do teléfono 

e correo electrónico,  infórmase ao  Dpto. de Orientación, e si 

fose necesario aos Servicios  Sociais. 

• O alumnado, con necesidades específicas de apoio  educativo 

contará co correo  das mestras de apoio .  



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: CPR AYALA 
                 CURSO:  6ºEP 

                                             MATERIA: CC.NN. 

 

Materiais e recursos    

   Materiais e recursos  para as  distintas actividades: 

• Libro de texto  e Licencias  dixitais  pensando en  aqueles 

alumnos, que polo peche do centro non os puideron recoller 

• Ligazóns 

• Fichas para completar, teóricas,  explicativas e de CL… 

• Esquemas para facilitar a comprensión da materia. 

• Flexibilización dos tempos de realización das actividades para os 

alumnos/as que o necesiten. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

   Para o contacto coas familias: 

• Páxina web do centro 

• Abalar 

•  Correo electrónico da titora  ou o do mestre da materia 

correspondente. 

• O teléfono 

Publicidade    Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://colegioayala.com/ 
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