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A situación escolar á que nos derivaron as causas excepcionais da pandemia do COVID19, 

fai oportuna a adaptación da programación do curso, os criterios de avaliación e 

cualificación, así como a metodoloxía a seguir no 3º trimestre 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia 

de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de 

marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

ocasionada polo COVID-19 e, a súa aplicación, de conformidade co previsto na lexislación, 

significou, entre outras moitas medidas, o confinamento da poboación e a suspensión das 

clases presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. 

O presente documento e, polo tanto, unha adaptación da programación xeral e 

presenta os criterios a seguir nesta recta final do curso académico. 

 

 



CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.Coñecer distintos sistemas de numeración utilizados a través da historia. 
Diferenciar os sistemas aditivos dos posicionais. 

1.1. Codifica números en distintos sistemas de numeración, traducindo 
duns a outros (exipcio, romano, decimal...). Recoñece cando utiliza un 
sistema aditivo e cando, un posicional. 

1.2.   Establece equivalencias entre as distintas ordes de unidades do SMD. 
1.3.  Le e escribe números grandes (millóns, mil millóns, billóns...). 
1.4.  Aproxima números, por redondeo, a diferentes ordes de unidades. 

2.Manexar con soltura as catro operacións. Utilizar con eficacia 
procedementos e estratexias de cálculo mental e escrito. 

2.1.  Aplica, con axilidade, os algoritmos de cálculo relativos ás catro 
operacións.  

2.2.  Resolve expresións con paréntese e operacións combinadas. 

3.Afrontar con seguridade e constancia a resolución de problemas 
aritméticos 

3.1.  Resolve problemas aritméticos con números naturais que requiren 
unha ou dúas operacións. 

3.2.  Resolve problemas aritméticos con números naturais que requiren tres 
ou máis operacións. 

3.3.  Resolve problemas aritméticos con números naturais desenvolvendo e 
obtendo o resultado a través dunha expresión con operacións 
combinadas. 

4.Resolver operacións combinadas con números naturais nas que aparecen 
parénteses e corchetes. 

4.1.  Resolve correctamente operacións combinadas con números naturais 
nas que aparecen parénteses e corchetes. 

5.Coñecer o concepto de potencia de expoñente natural. 5.1  Interpreta como potencia unha multiplicación reiterada. Traduce 
produtos de factores iguais en forma de potencia e viceversa. 

5.2  Calcula potencias de expoñente natural. Potencias de base 10 (cálculo 
escrito, mental e con calculadora, segundo conveña a cada caso). 

6.Manexar con soltura as propiedades elementais das potencias e as súas 
aplicacións, a descomposición polinómica dun número e a expresión 
abreviada de números grandes. 

6.1  Calcula o valor de expresións aritméticas nas que interveñen potencias. 

6.2.  Reduce expresións aritméticas e alxébricas sinxelas con potencias 
(produto e cociente de potencias da mesma base, potencia doutra 
potencia, etc.). 



6.3.  Escribe a descomposición polinómica dun número e expresa números 

 

7.Coñecer o concepto de raíz cadrada, o algoritmo para calculala e a súa 
aplicación a problemas sinxelos. 

7.1.Calcula mentalmente a raíz cadrada enteira dun número menor que 100 
apoiándose nos dez primeiros cadrados perfectos. 

7.2.  Calcula, por tenteo, raíces cadradas enteiras de números maiores que 
100. 

7.3.Calcula raíces cadradas enteiras de números maiores que 100, utilizando 
o algoritmo 

8. Identificar relacións de divisibilidade entre números naturais e coñecer 
os números primos. 

8.1.  Recoñece se un número é múltiplo ou divisor doutro. 

8.2.  Obtén os divisores dun número 

8.3.  Inicia a serie de múltiplos dun número. 

8.4. Identifica os números primos menores que 50 e xustifica por que o son. 

 

9. Coñecer os criterios de divisibilidade e aplicalos na descomposición dun 
número en factores primos. 

9.1. Identifica mentalmente nun conxunto de números os múltiplos de 2, de 
3, de 5  

9.2.  Descompón números en factores primos. 

10. Coñecer os conceptos de máximo común divisor e mínimo común 
múltiplo de dous ou máis números e dominar estratexias para a súa 
obtención. 

10.1. Obtén o MCD e o MCM de dous ou máis números mediante a súa 
descomposición en factores primos. 

11. Aplicar os coñecementos relativos á divisibilidade para resolver 
problemas. 

11.1.  Resolve problemas nos que se require aplicar os conceptos de múltiplo 
e divisor. 

11.2  Resolve problemas nos que se require aplicar o concepto de máximo 
común divisor e mínimo común múltiplo 

12. Coñecer os números enteiros e a súa utilidade, diferenciándoos dos 
números naturais. 

12.1  Utiliza os números enteiros para cuantificar e transmitir información 
relativa a situacións cotiás. 

12.2  Nun conxunto de números enteiros distingue os naturais dos que non o 
son. 



13. Ordenar os números enteiros e representalos na recta numérica. 13.1.  Ordena series de números enteiros. Asocia os números enteiros cos 
correspondentes puntos da recta numérica. 

13.2.  Identifica o valor absoluto dun número enteiro. Coñece o concepto de 
oposto. Identifica pares de opostos e recoñece os seus lugares na 
recta. 

14. Coñecer as operacións básicas con números enteiros e aplicalas 
correctamente na resolución de problemas. 

14.1  Realiza sumas e restas con números enteiros e expresa con corrección 
procesos e resultados. 

14.2  Coñece a regra dos signos e aplícaa correctamente en multiplicacións e 
divisións de números enteiros. 

14.3.Calcula potencias naturais de números enteiros. 

15.Manexar correctamente a prioridade de operacións e o uso de 
parénteses no ámbito dos números enteiros 

15.1.Elimina parénteses con corrección e eficacia. 

15.2.Aplica correctamente a prioridade de operacións. 

15.3.Resolve expresións con operacións combinadas. 

16.  Coñecer a estrutura do sistema de numeración decimal para as ordes 
de unidades decimais. 

16.1.Le e escribe números decimais. 

16.2.Coñece as equivalencias entre as distintas ordes de unidades decimais. 

17.  Ordenar números decimais e representalos sobre a recta numérica. 17.1.Ordena series de números decimais. Asocia números decimais cos 
correspondentes puntos da recta numérica. 

17.2.Dados dous números decimais, escribe outro entre eles. 

17.3.Redondea números decimais 

 

18.Coñecer as operacións entre números decimais e manexalas con 
soltura. 

18.1.Suma e resta de números decimais. Multiplica números decimais. 

18.2.  Divide números decimais (con cifras decimais no dividendo, no divisor 
ou en ambos os dous). 

18.4.Calcula a raíz cadrada dun número decimal coa aproximación que se 
indica (por tenteos sucesivos, mediante o algoritmo) 

18.5.Resolve expresións con operacións combinadas entre números 
decimais 



19. Resolver problemas aritméticos con números decimais. 19.1.Resolve problemas aritméticos con números decimais que requiren 
máis de dúas operacións. 

20. Identificar as magnitudes e diferenciar as súas unidades de medida. 20.1.Diferenza, entre as calidades dos obxectos, as que son magnitudes. 

20.2.Asocia a cada magnitude a unidade de medida que lle corresponde. 

20.3.Elixe, en cada caso, a unidade adecuada á cantidade que se vai medir. 

21. Coñecer as unidades de lonxitude, capacidade e peso do SMD e utilizar 
as súas equivalencias para efectuar cambios de unidade e para manexar 
cantidades en forma complexa e incomplexa. 

21.1. Coñece as equivalencias entre os distintos múltiplos e submúltiplos do 
metro, do litro e do gramo. 

21.2. Coñece as equivalencias entre os distintos múltiplos e submúltiplos do 
metro, do litro e do gramo 

21.3.Transforma cantidades de lonxitude, capacidade e peso de forma 
complexa a incomplexa, e viceversa 

21.4.Opera con cantidades en forma complexa. 

21.5.Resolve problemas nos que utiliza correctamente as unidades de 
lonxitude, capacidade e peso. 

22. Coñecer as unidades de superficie do SMD. e utilizar as súas 
equivalencias para efectuar cambios de unidade e para manexar 
cantidades en forma complexa e incomplexa. 

22.1.Coñece as equivalencias entre os distintos múltiplos e submúltiplos do 
metro cadrado. 

22.2.Cambia de unidade cantidades de superficie. 

22.3.Transforma cantidades de superficie de forma complexa a incomplexa, 
e viceversa. 

22.4.Opera con cantidades en forma complexa. 

22.5.Resolve problemas nos que utiliza correctamente as unidades de 
superficie. 

23.Coñecer, entender e utilizar os distintos conceptos de fracción 23.1.Representa graficamente unha fracción. 

23.2.Determina a fracción que corresponde a cada parte dunha cantidade. 

23.3.Calcula a fracción dun número. 



23.4.Identifica unha fracción co cociente indicado de dous números. Pasa de 
fracción a decimal. 

23.4. Identifica unha fracción co cociente indicado de dous números. Pasa de 
fracción a decimal. 

 

24. Ordenar fraccións con axuda do cálculo mental ou pasándoas a forma 
decimal. 

24.1.Compara mentalmente fraccións en casos sinxelos (fracción maior ou 
menor que a unidade, ou que 1/2; fraccións de igual numerador, etc.) 
e é capaz de xustificar as súas respostas. 

24.2.Ordena fraccións pasándoas a forma decimal. 

25. Entender, identificar e aplicar a equivalencia de fraccións. 25.1.Calcula fraccións equivalentes a unha dada. 

25.2.Recoñece se dúas fraccións son equivalentes. 

25.3.Simplifica fraccións. Obtén a fracción irreducible dunha dada. 

25.4.Utiliza a igualdade dos produtos cruzados para completar fraccións 
equivalentes. 

26. Resolver algúns problemas baseados nos distintos conceptos de 
fracción 

26.1. Resolve problemas nos que se pide o cálculo da fracción que 
representa a parte dun total. 

26.2. Resolve problemas nos que se pide o valor da parte (fracción dun 
número, problema directo). 

26.3.Resolve problemas nos que se pide o cálculo do total (fracción dun 
número, problema inverso). 

27.Reducir fraccións a común denominador baseándose na equivalencia de 
fraccións 

27.1.Reduce a común denominador fraccións con denominadores sinxelos (o 
cálculo do denominador común faise mentalmente). 

27.2.Reduce a común denominador calquera tipo de fraccións (o cálculo do 
denominador común esixe a obtención previa do mínimo común 
múltiplo dos denominadores). 

27.3. Ordea calquera conxunto de fraccións reducíndoas a común 
denominador. 

28. Operar fraccións. 28.1.Calcula sumas e restas de fraccións de distinto denominador. Calcula 



sumas e restas de fraccións e enteiros. Expresións con parénteses. 

28.2.  Multiplica  e divide fraccións. 

28.3.Calcula a fracción dunha fracción. 

28.4.Resolve expresións con operacións combinadas de fraccións. 

29. Resolver problemas con números fraccionarios 29.1. Resolve problemas de fraccións con operacións aditivas. 

29.2.Resolve problemas de fraccións con operacións multiplicativas. 

29.3.Resolve problemas nos que aparece a fracción doutra fracción 



 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Participación nas tarefas propostas 

 Realización da entrega nos prazos indicados, indicados con antelación nas 

canles de comunicación ( tendo en conta a situación particular na que se 

atopa o alumno/a 

 Comunicación en tempo real co alumnado naqueles traballos ou 

actividades que se poidan corrixir e modificar. 

 Calidade das presentacións , os alumnos/as deben presentar o desenrolo 

de todolos exercicios tal e como se fai na clase presencial. 

 Comunicación do traballo, sen establecer distinción pola vía de entrega 

(Fotografía, documento de texto, PDF...) 

 Correción das actividades mediante as solución que se colgan cada 

semana na web do centro 

 

Instrumentos: 

 Emprego de documentos en PDF via páxina web para seren 

descargados e ou impresos para a súa realización. 

 Probas obxectivas presenciais para aqueles alumnos/as con avaliacións 

suspensas (se as circuntancias permiten a incorporación as aulas) 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

-A cualificación  realizarse sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os 

dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de 

reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e 

cando beneficie ao alumnado. 

-Como a asignatura e avaliación continua a nota final será a da segunda 

avaliación ,dita nota poderá sufrir modificacións en función dos seguintes 

casos: 

a) Alumnos/as coa materia aprobada os traballos entregados servirán 

para subir a nota da asignatura, como máximo nun punto sobre a nota da 

segunda avaliación. Nunca se poderá obter unha cualificación inferior a da 



2ª avaliación. 

b) Alumnos/as coa materia suspensa: os traballos entregados en forma e 

prazo poden axudar a recuperar a asignatura. 

Se a situación o permite poderíase facer unha proba escrita para avaliar 

os contidos traballados aos alumnos coa materia suspensa. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na convocatoria de Setembro para o presente curso, dadas as especiais 

circunstancias, o alumnado acudirá a ditas probas para avaliarse 

unicamente das aprendizaxes realizadas ata a declaración do estado de 

alarma polo Real Decreto 463/2020. Nestas avaliacións, procederase a 

avaliar un conxunto de estándares de aprendizaxe, resultando como 

cualificación máxima un 6. 

No suposto de ter que presentar unha proba extraordinaria 

no mes de setembro, os alumnos enfrontaríanse con exercicios do mesmo 

tipo que os que están a facer semanalmente. 

-Os estándares de aprendizaxe e as competencias imprescindibles 

serían os mesmos que os establecidos neste documento. 

-No caso de ter que presentar esta proba, xa non se terían en conta as 

observacións previas nin o traballo realizado durante os meses de 

confinamento. 

 

Alumnado de 
materia pendente  

Criterios de avaliación: 

Os relativos os estándares de aprendizaxe da materia da que se está a 

avaliar. 

Criterios de cualificación: 

-Procederase a avaliar un conxunto de estándares de aprendizaxe, 

resultando como cualificación máxima un 5, será avaliado a través da 

entrega do material individualizado que se lle envía a cada alumno a través 

do correo electrónico 

 

-Se a situación o permite poderíase realizar unha proba escrita para 

avaliar o proceso de aprendizaxe dos estándares. 



Alumnado de 
materia pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

  -Entrega de traballos na que se lles vai desmenuzando os temas a 

recuperar para facilitarlles o seu desenvolvemento, unha vez reenviadas as 

tarefas enviáselle novo traballo e así de forma sucesiva 

  -Cumprimento dos prazos de entrega ou puntualidade na entrega (tendo 

en conta a situación particular na que se atope o alumno ou alumna)  --

Corrección na presentación do traballo   

  -Proba escrita ( só se a situación sanitaria  o permite)  

 



2.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

-Envío de tarefas de forma semanal, estas tarefas serán de repaso 

e reforzo dos contidos traballados na clase de forma presencial 

antes do inicio do estado de alarma. 

A entrega das actividades é obrigatoria e debe facerse de forma 

semanal antes do domingo de cada semana ao correo electrónico 

carolina.flores@edu.xunta.es. 

Ao centrar o terceiro trimestre no repaso, os alumnos/as que non 

superararon a 1ª ou 2ª avaliación teñen a opción de aprobala 

seguindo a mesma rutina de traballo que os demais (traballo 

proposta na web do centro de forma semanal).  

As actividades proxectadas son: 

1ª semana (14-17 de abril) Ampliación  
 

Exercicios de proporcionalidade 
 
2ª semana (20-24 de abril) Reforzo  

Operación con fraccións e problemas de fraccións 
 
3ª semana (27 abril-30 de abril)  

Operacións combinadas con números decimais, resolución de problemas con 

números decimais. 

4ª semana (4 maio-8 de maio) Reforzo   

Sistema de numeración decimal e outros sistemas como o romano 

5ª semana (11 maio-15 de maio) Reforzo 

Operacións con número enteiros 

6ª semana (18 maio-22 de maio) Reforzo  

Divisibilidades e problemas relacionados coa divisibilidade 

7ª semana (25 maio-29 de maio) Reforzo 

Sistema métrico decimal e problemas nos que se utilice o sistema métrico 

decimal 

8ª semana (1 xuño-5 de xuño) Reforzo  

Actividades de repaso variadas sobre todolos temas traballados ao longo do 



curso 

9ª semana (8 xuño-12 de xuño) Reforzo 

Actividades de repaso variadas sobre todolos temas traballados ao longo do 

curso 

10ª semana (15 xuño-19 de xuño) Reforzo  

Actividades de repaso variadas sobre todolos temas traballados ao longo do 

curso 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Alumnos con conectividade: Descarga do PDF da web do centro e 

realización das tarefas en caderno ou empregando 

computador/tablet/móbil para redactar as respostas cun procesador de 

textos. O envío das tarefas realízase a través do correo 

carolina.flores@edu.xunta.es por medio de ficheiros de imaxe (foto do 

caderno) ou en formato PDF ou DOCX. para proceder a unha primeira 

corrección no caso de estar incompletos ou ter erros subsanables. A 

entrega das tarefas é semanal, estando axustadas para non sobrecargar 

o alumno. 

- Alumnos sen conectividade: O Concello de Narón presta un servizo de 

fotocopias que permite ao alumnado seguir co proceso de ensino 

aprendizaxe na casa. Os traballos realizados e as dúbidas plantexadas 

fanse por vía telefónica, agardando o momento dunha mellora da 

situación sanitaria para facer a entrega no centro dos traballos 

realizados. 

-  

Materiais e recursos 

- Para seguir un ritmo de traballo axeitado os alumnos/as contan 

cos seguintes materiais e recursos: 

- Os libros de texto que estaban a ser utilizados nas clases 

presenciais. 

- Fotocopias que o profesor foi entregando de maneira puntual para 

unha mellor comprensión de certos bloques de contido. 

- Pequenos recordatorios teóricos incluídos nos bloques de tarefas 

enviados. 

- Traballos semanais colgados na páxina web do centro 



 



1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

As familias reciben información a través da comunicación directa via 

correo electrónico, por medio de Abalar Familias ou por contacto 

telefónico. 

Publicidade  
Todo e publicado na páxina web do centro: 

www.colegioayala.com/actividades 

 

http://www.colegioayala.com/actividades

