ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO 3º TRIMESTRE
DE RELIGIÓN CATÓLICA DE 6º E.P.
ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no
seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

1. Comprender que a misión de
Xesús continúa na Igrexa.

2. Diferenciar a achega dos
sacramentos de servizo á misión da
Igrexa.

Estándar de aprendizaxe

Competencias

1.1 Localiza e explica a misión apostólica nas
expresións de Xesús recollidas nos evanxeos
sinópticos.

CSC
CL

1.2 Constrúe un mapa comparativo das
accións de Xesús

CAA
CD
CSC

2.1 Coñece e explica con exemplos a razón
pola que Confirmación, Orde e Matrimonio
están ao servizo da Igrexa.

CL
CSC

2.2 Aprende e diferencia os signos e
momentos celebrativos de a Confirmación, a
Orde e o Matrimonio.

CSC
CEC

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
- Analise e valoración de tarefas especialmente creadas para a evaluación
(pertencentes ao 1º e 2º trimestre).
- Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).
- Análise de participación, traballo e evolución en relación aos recursos existentes.
Avaliación
Instrumentos:
- Observación directa.
- Evaluación por competencias.
- Elaboracións actividades multimedia.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Cualificación final

- Cualificación cuantitativa: respetarase a nota media dos dous trimestres
anteriores e valorarase positivamente o traballo e evolución no terceiro trimestre.
-Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a rúbrica
correspondente á unidade.
- A observación directa.
Criterios de avaliación:
- Os indicados na táboa inicial.
Criterios de cualificación:
- Cualificación cuantitativa: valorarase o resultado da realización de tarefas de
repaso y reforzo; tamén o porcentaxe de tarefas realizadas, en base ás propostas.

Alumnado de
materia pendente

- A observación directa.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
- Observación directa do traballo diario
- Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).
- Análise de participación, traballo e evolución en relación aos recursos existentes
en cada caso.

3. Metodoloxía e actividades do 3º
trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)
– Repaso e reforzo: tarefas propostas a través do blogue e de edixgal
Actividades
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

– Ampliación: actividades variadas de distintas editoriais
– Vídeos e exercicios a través da plataforma edixgal
– Contacto directo a través do correo electrónico e da propia plataforma
edixgal
– Libro de texto dixital.
– Blogue de aula.

Materiais e recursos

– Correo electrónico.
– Plataforma Edixgal.

4. Información e publicidade
Información ao
Correo electrónico
alumnado e ás familias
Publicidade

Publicación na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B1.1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por escrito,
EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes.
que expresen o respecto e a riqueza das achegas que ofrecen as
EPB1.1.3. Reflexiona sobre o proceso de elaboración dunha composición
manifestacións artísticas (plásticas, visuais ou musicais), apreciando as
plástica
texturas, as formas, as liñas, as medidas e as cores.
B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e a interpretación da arte e as
imaxes fixas e en movemento nos seus contextos culturais e históricos, EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada
comprendendo de maneira crítica o significado e a función social, con
imaxes fixas atendendo ao tamaño, ao formato e aos elementos básicos
capacidade para elaborar imaxes novas a partir dos coñecementos
(puntos, rectas, planos, cores, luz e función).
adquiridos
EPB1.2.4. Realiza fotografías utilizando medios tecnolóxicos, analizando a
posteriori a adecuación do encadramento ao propósito inicial.
B1.3. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito
EPB1.3.2. Coñece os protocolos de actuacións para a difusión de imaxes
responsable para a busca, creación e difusión de imaxes fixas e en
propias ou alleas, e respecta a propiedade intelectual de cada persoa..
movemento.
B2.1. Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do
EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma,
proceso creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a
violencia, alegría, tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para cada caso
expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas e elixindo as
(claroscuro, puntos, liñas, cores etc.).
máis axeitadas para a realización da obra prevista
EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións.
EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións,
proporcións, tamaños e cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.). mas
B2.2. Representar volumes utilizando recursos como cores, claroscuros,
EPB2.2.2. Experimenta coa superposición de planos para crear volumes.
corte, dobra e encartado.
B2.3. Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que
EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis
forman parte do patrimonio artístico e cultural, e adquirir unha
importantes do patrimonio cultural e artístico español, nomeadamente
actitude de respecto e valoración dese patrimonio.
aquelas que foron declaradas Patrimonio da Humanidade
B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, como
EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como fonte
ferramentas para deseñar documentos
de información e documentación para a creación de producións propias.
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B3.1. Identificar conceptos xeométricos na realidade que rodea o
alumnado, en relación cos conceptos xeométricos recollidos na área de
matemáticas coa súa aplicación gráfica.
B3.2. Iniciarse no coñecemento e no manexo dos instrumentos e dos
materiais propios do debuxo técnico, e empregalo adecuadamente.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

EPB3.1.1. Identifica os conceptos de horizontalidade e verticalidade, e
utilízaos nas súas composicións con fins expresivos.
EPB3.2.1.Coñece e aprecia o resultado da utilización correcta dos
instrumentos de debuxo, e valora a precisión dos resultados.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
1.- Observación directa do traballo semanal.
2.- Análise e valoración das tarefas creadas para a avaliación do 3º
trimestre(pertencentes ao 1º e2º trimestres).
3.- Valoración cuantitativa do avance individual
4.- Analise de participación, traballo e máis a evolución en relación aos
recursos existentes
Instrumentos:
1.- Observación directa.
2.- Avaliación por competencias
3.- Outros documentos gráficos ou textuais
4.-Proxectos personais.
5.- Elaboracións multimedia

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
1.- Cualificación cuántitativa: Respectarase a media académica dos dous
trimestres anteriores e valorarase o traballo e a evolución no terceiro
Cualificación final trimestre para subir nota, en caso de que estos sexan positivos.
2.- Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a rúbrica
correspondente á unidade.
3.- A observación directa

Alumnado de
materia
pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
1.- Observación directa do traballo e participación
2.- Valoración cuantitativa do avance individual.
3.- Análise de participación, traballo e evolución en relación aos recursos
existentes en cada caso
Criterios de cualificación:
1.- Cualificación cuantitativa: Valorarase o resultado da realización de
tarefas de repaso e reforzo, tamén a porcentaxe de tarefas realizadas en
base ás propostas.
2.- A observación directa
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

1.- Traballo individual
2.- Propostas plásticas
3.- Debuxar o entorno
4.- Debuxar personaxes do entorno
5.- Utilizar diferentes técnicas
6.- Coñecer diferentes autores
7.- Reflexionar sobre autores e obras pictóricas
8.- Utilizar diferentes materiais
9.- Repaso e reforzo de contiods do 1º e 2º trimenstre

1.- Tarefa semanal de repaso e reforzo a través de EDIXGAL
2.- Propostas a través do blog de música “Ponte na música”
Metodoloxía
3.- Vídeos, actividades virtuais de plástica e propostas para compartir coa
(alumnado con
familia
conectividade e sen 4.- Propostas a través do blog de Biblioteca
conectividade)
5.- Correo electrónico
6.- Estreito contacto coa titora e coas familias

Materiais e recursos

1.- EDIXGAL
2.- Blog de música: https:// pontenamusica.blogspot.com
3.- Blog de Biblioteca: https://biblioponte.blogspot.com
4.- Correo electrónio
5.- Contacto directo coa titora

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

1.- A través do correo de EDIXGAL
2.- A través do blog de música “Ponte na música”
3.- A través do blog de biblioteca: “Biblioponte”
4.- Correo electrónico
5.- Contacto directo coas titoras
Publicación na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CEIP A PONTE LUGO
CURSO: 6º
MATERIA: MÚSICA
DATA: 8-05-2020

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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caso ampliación)
4.

Información e publicidade.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 5

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son, de EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto
maneira que sirvan como marco de referencia para creacións propias.
natural e social, utilizando un vocabulario preciso.
EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de
B1.2. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os
velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con capacidade
elementos que as compoñen
para emitir unha valoración destas.
B1.3. Coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas,
para valorar o patrimonio musical, valorando a importancia do seu EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en
mantemento e da súa difusión, e do respecto co que deben afrontar as audicións e representacións musicais
audicións e as representacións.
B2.1. Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, partindo
EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións
da canción e das súas posibilidades para interpretar, crear e improvisar diversas, e recréaas
B2.2. Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos
EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos,
musicais de repetición, variación e contraste, en solitario ou en grupo,
diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais.
mediante a
EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e
responsabilidade no traballo individual e colectivo.
EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en
B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de
internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos
diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.
musicais.
B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a
EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a expresión de
expresión corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e
sentimentos e emocións, e como forma de interacción social
gozar coa súa interpretación como unha forma de interacción social
EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito pracenteiro,
amosando confianza nas propias posibilidades e nas das demais persoas.
EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración con elas
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
1.- Observación directa do traballo semanal.
2.- Análise e valoración das tarefas creadas para a avaliación do 3º
trimestre(pertencentes ao 1º e2º trimestres).
3.- Valoración cuantitativa do avance individual
Avaliación

Instrumentos:
1.- Observación directa.
2.- Avaliación por competencias.
3.- Intervencións e debates.
4.-Traballos personais
5.- Elaboración multimedia

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
1.- Cualificación cuántitativa: Respectarase a media académica dos dous
trimestres anteriores e valorarase o traballo e a evolución no terceiro
Cualificación final trimestre para subir nota, en caso de que estos sexan positivos.
2.- Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a rúbrica
correspondente á unidade.
3.- A observación directa

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:
1.- Cualificación cuantitativa: Valorarase o resultado da realización de
tarefas de repaso e reforzo, tamén a porcentaxe de tarefas realizadas en
base ás propostas.
2.- A observación directa
Procedementos e instrumentos de avaliación:
1.- Observación do traballo semanal.
2.- Valoración cuantitativa do avance individual.
3.- Análise de participación, traballo e evolución en relación aos recursos
existentes en cada caso.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

1.- Actividades de repaso e reforzo a travé de EDIXGAL
2.- Canción individual e grupal (con familias)
3.- Vídeos titoriais.
4.- Xogos musicais interactivos.
5.- Audicións de autores clásicos e autores actuais.
6.- Bailes. (individuas e con familia)
7.- Actividades musicais: o pentgrama, as notas, as figuras, familias de
instrumentos
8.- Tacar a frauta
1.- Tarefa semanal de repaso e reforzo a través de EDIXGAL
2.- Propostas a través do Blog de Música: PONTE NA MÚSICA
3.- Vídeos, resumos, xogos musicais, cancións, bailes en familia
4.- Propostas a través do blog de biblioteca: BIBLIOPONTE
5.- Correo electrónico
6.- Estreito contacto coa titora e coas familias

1.- Bog de música: https://pontenamsica.blogspot.com
2.- Blog de biblioteca: https://biblioponte.blogspot.com
Materiais e recursos
3.- Correo electrónico
4.- Contacto directo coa titora

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

1.- Edixgal
2.- Blog de música
3.- Blog de biblioteca
3.- Correo electrónico
4.- Contacto directo coa titora
Publicación na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA TERCEIRA AVALIACIÓN
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

B1.2. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que ocorren
dunha forma natural como sobre os que ocorren cando se provocan a
través dun experimento ou dunha experiencia.
B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas
investigacións e presentar informes coas conclusións en diferentes
soportes.
B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado
funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables e
coñecendo as repercusións para a saúde.
B4.2. Coñecer as características das fontes de enerxía e materias
primas renovables e non renovables e relacionalas co
desenvolvemento enerxético e sostible.

Competencias

CCL
CNB1.1.1. Busca e selecciona información de forma guiada e comunica o resultado de forma oral e escrita, CSIEE
CAA
de maneira limpa, clara e ordenada, en diferentes soportes.
CD
CMCCT
CNB1.1.2 Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidosrelacionados coa área CCL
manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos.
CMCCT
CSIEE
CNB1.2.1 - Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de
CAA
decisións, identificando os criterios e as consecuencias das decisións tomadas.
CMCCT
CMCCT
CNB1.4.1 - Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas,
CCL
enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando
CAA
os resultados.
CSIEE
CMCCT
CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento do
CCL
funcionamento global do corpo.
CSC
CMCCT
CNB2.3.4 Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicina,
CCL
produción e conservación de alimentos, potabilización da auga etc.).
CSC
CNB4.2.2 Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización das enerxías renovables e CMCCT
non renovables: esgotamento, choiva ácida, radioactividade, expoñendo posibles actuacións para un CCL
desenvolvemento sostible.
CSC

2

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.

Estándar de aprendizaxe

Páxina
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Competencias

CD
CAA
CSB1.2.2 Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, CCL
CMCCT
resumos e as tecnoloxías da información e a
CSC
comunicación.

CAA
B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que
CD
CSB1.4.1 Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e
supoñan a busca, selección e organización de textos de carácter
CSIEE
organización de textos de carácter xeográfico,
social, xeográfico ou histórico, amosando habilidade para traballar
CSC
social e histórico.
tanto individualmente como de maneira colaborativa dentro dun equipo.
CCL
CMCCT
1.9.Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor aumentando
CAA
CSB1.9.2 - Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de
as capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar
CSIEE
decisións.
conclusións innovadoras.
B2.1.Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os
CSB2.1.1 Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios, define que é a escala CMCCT
planisferios, interpretando a súa escala e signos convencionais.
nun mapa e emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que poden aparecer nel.
CAA
CMCCT
B3.2.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e
CSB3.2.2 Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no
CSC
calculalos a partires dos datos de poboación.
estudo da poboación.
CAA
B2.5.Explicar a influencia do comportamento humano no medio natural,
CSC
identificando o uso sostible dos recursos naturais propoñendo unha
CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando unha serie de medidas e
CMCCT
serie de medidas necesarias para o desenvolvemento sostible da
actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do nosos planeta.
CAA
humanidade, especificando os seus efectos positivos.
CCL
CSC
B2.6. Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o
CMCCT
CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións responsables para frealo.
clima e o cambio climático.
CAA
CCL
B4.5.Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos
CSC
como espazos onde se ensina e aprende, amosando unha actitude de CSB4.5.2.Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e europea como a riqueza compartida que hai
CCEC
respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza
que coñecer, preservar e coidar.
CAA
cultural.

CEIP A PONTE (LUGO)
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B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para
obter información e como instrumento para aprender, e expresar
contidos sobre Ciencias sociais.

Estándar de aprendizaxe

Páxina

Criterio de avaliación

6ºA

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA TERCEIRA AVALIACIÓN

Criterio de avaliación

6ºA

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou
espontáneas, respectando as normas da comunicación: quenda de
palabra, organizar o discurso, escoitar e incorporar as intervencións
dos e das demais.

B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de
comunicación en diferentes situacións con vocabulario preciso e
estrutura coherente.
B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as
ideas principais e secundarias e identificar ideas ou valores non
explícitos.
B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e entoación
adecuada.

Estándar de aprendizaxe

Competencias

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de formalidade e a
finalidade (académica, social e lúdica).

CCL
CAA
CSC

CCL
LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas participación
CAA
respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de persoa moderadora e certas normas CSC
de cortesía.**
CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE

LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación:
- Debates e diálogos.
- Exposicións orais con axuda das TIC.

CCL
CCA

LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias.
LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade,
fluidez e entoación adecuada.

CCL

CCL
B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea resposta a unha planificación
CAA
LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de diversos xéneros
sistemática de mellora da eficacia lectora e fomente o gusto pola
CSIEE
literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os textos lidos.
lectura.
CCEC

CCL
LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, CD
CAA
presentar os textos e buscar información, crear táboas e gráficas.

CEIP A PONTE (LUGO)
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B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de
modo eficiente e responsable para presentar as súas producións.

Páxina

B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes
temas da área.

CCL
LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e informático, sobre CD
problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet), CAA
seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.
CSIEE

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA TERCEIRA AVALIACIÓN

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e
avanzar na aprendizaxe.
B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou
en verso, con sentido estético e creatividade: contos, poemas,
adiviñas, cancións, e fragmentos teatrais.

CCL

LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas producións escritas.

CCL

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo da aprendizaxe.

CCL
CD
CAA

LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou
modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas producións.

CCL
CAA
CSIEE
CCEC
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B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos.

LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos,
estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas.

Páxina

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través
do uso da lingua.

6ºA

CEIP A PONTE (LUGO)

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA TERCEIRA AVALIACIÓN

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

B1.5. Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións
dos e das demais.

B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que
rexen a interacción oral.
B1.7. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen
contradicións, sen repeticións innecesarias e usando nexos
adecuados.
B2.2. Interpretar e comprender a información procedente de gráficos,
esquemas e ilustracións.
B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e
esquematizar e resumindo o seu contido.
B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía con fluidez e
precisión, atendendo á dicción, entoación, intensidade de voz, ritmo e
velocidade, adecuados ás diversas situacións funcionais da lectura en
voz alta (ler para que alguén goce escoitando, ler para dar a coñecer
un texto descoñecido, ler para compartir información que se acaba de
localizar) facendo participar a audiencia da súa interpretación.

Estándar de aprendizaxe

Competencias

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, distinguindo a información da opinión.

LGB1.5.1 Escoita atentamente as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen interromper.

CD
CAA
CCL
CMCCT
CSC
CSC
CCL

CSC
LGB1.6.2 Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é consciente da
CCL
posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.
CCEC
CSC
CCL
LGB1.6.5 Participa activamente na conversa formulando e contestando preguntas.
CCEC
CAA
CCL
LGB1.7.1 Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin repeticións innecesarias,
CAA
utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.
CCL
CAA
LGB2.2.1 Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas conceptuais e ilustracións,
CSC
relacionando esta co contido do texto que a acompaña.
CSIEE
CMCT
CCL
LGB2.3.3 Realiza o resumo dun texto.
CAA
CCL
LGB2.7.3 Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados.

B2.10. Amosar interese polos textos escritos como fonte de
LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.
aprendizaxe e medio de comunicación.

CCL
CAA
CSC
CCEC

CEIP A PONTE (LUGO)
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B1.1. Comprender textos orais diversos, procedentes da radio, da
televisión ou da internet, interpretando as intencións explícitas así
como as intencións, opinións e valores non explícitos.

Páxina

Criterio de avaliación

6ºA

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA TERCEIRA AVALIACIÓN

B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información,
tratamento dos textos e realización de presentacións.

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos
dados.
B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de
comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal.

CCL
CAA

CCLSC
CCEC
LGB3.4.2 - Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica.
CAA
CSIEE
CCL
CD
LGB3.5.1 Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario.
CAA
CSIEE
CCL
LGB3.5.4 Utiliza as TIC para realizar presentacións.
CD
CSIEE
CCL
LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos dados, para comunicar sentimentos,
CCEC
emocións, estados de ánimo, lembranzas.
CSC
CCL
LGB5.6.1 Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e
CSC
como recurso de gozo persoal.
CCEC
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B3.4. Elaborar textos breves con creatividade.

LGB3.2.3 Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos,
descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de cada xénero.

Páxina

B3.2. Producir textos de diferente tipoloxía que permitan narrar,
describir, resumir, explicar e expoñer opinións, emocións e
informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan
característicos dos medios de comunicación.

6ºA
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA TERCEIRA AVALIACIÓN

Criterio de avaliación

6ºA

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Estándar de aprendizaxe

Competencias

CMCT
CD
B1.6. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias
para el cálculo para conocer los principios matemáticos y resolver MTB1.6.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto, CAA
problemas.
presentación, imagen, vídeo, sonido...), buscando, analizando y seleccionando la información relevante, CCL
CSIEE
utilizando la herramienta tecnológica apropiada y compartiéndola con sus compañeros
B2.9. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu
nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e
valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados e
reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de
problemas.

CMCT
MTB2.9.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias CAA
heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), CCL
creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e CSIEE
a conveniencia do seu uso.

B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu
CSC
nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e
MTB3.6.1. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións CCL
valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados e
utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando
CCEC
reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas outras formas de resolvelo.

B5.5. Identificar e resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e
valorar a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados
reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de
problemas.

CCL

MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con datos
CAA
obtidos de situacións moi próximas.
MTB5.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as
unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras
formas de resolvelo.

CMCT
CAA
CCL
CSIEE
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B5.2. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto
de datos relativos ao contorno inmediato.

CMCT
MTB4.5.1. Comprende e describe situacións da vida cotiá, e interpreta e elabora representacións espaciais CAA
(planos, esbozos de itinerarios, maquetas,…)

Páxina

B4.5. Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de
sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares.

CEIP A PONTE (LUGO)

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA TERCEIRA AVALIACIÓN

Criterio de avaliación

6ºA

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Estándar de aprendizaxe

Competencias

CSC
CSIEE
B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando
CCL
VSCB1.2.4.
Expresa
os
seus
sentimentos,
necesidades
e
dereitos,
á
vez
que
respecta
os
dos
e
das
demais
as emocións de forma positiva.
nas actividades cooperativas.

B3.15 . Ser capaz de realizar primeiros auxilios e tomar medidas
preventivas, valorando a importancia de previr accidentes domésticos.
B3.16. Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo valores sociais
e cívicos en contornos seguros.

CSIEE

VSCB1.6.3. Razoa a importancia da iniciativa privada na vida económica e social.
VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e
sentimentos durante a interacción social na aula.
VSCB3.13.2. Explica a función dos impostos de proporcionar recursos sociais que melloran a calidade de
vida dos cidadáns e cidadás.
VSCB3.14.1. Toma conciencia da limitación dos recursos enerxéticos e explica as consecuencias do
esgotamento das fontes de enerxía.
VSCB3.15.1. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a saúde e a calidade de
vida.
VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías.

CSC
CSIEE
CSC
CCL
CSC
CCL
CSIEE
CCL
CAA
CSIEE
CD
CSC
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B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións de forma
independente, manexando as dificultades para superar frustracións e
sentimentos negativos ante os problemas.
B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento
para conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común.
B3.1. Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto
unha actitude aberta cara aos demais e compartindo puntos de vista e
sentimentos.
B3.13. Comprender a importancia da contribución dos cidadáns e
cidadás aos servizos públicos e aos bens comúns a través dos
impostos realizando razoamentos críticos.
B3.14.Valorar o uso responsable das fontes de enerxía no planeta
concienciándose do respecto ao contorno e desenvolvendo a
capacidade crítica cara aos acontecementos que o modifican.

VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo compromisos para a CSC
consecución de obxectivos
CSIEE
CSC
VSCB1.3.3. Xera confianza nos demais realizando unha autoavaliación responsable da execución das
CAA
tarefas.
CSIEE
CSC
VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso.
CSIEE

Páxina

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación
intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e
compartidos.
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6ºA

Consideracións específicas a ter en conta
O alumnado e profesorado de 6º somos afortunados neste momento de confinamento porque estamos inmersos xa desde 5º no proxecto EDIXGAL co que:
-

tod@s dispoñemos de dotación de equipos informáticos e conexión nos nosos fogares,
o alumnado xa tiña autonomía en relación ao seu manexo tanto do equipo como do software que incorporan os seus portátiles e doutras ferramentas online, en especial as referidas a gammificación. A
maioría dos pais/nais xa estaban familiarizados con este sistema de traballo
hábito no emprego de ferramentas que facilitan a comunicación na distancia, xa tiñamos feito videoconferencia como unha práctica máis dentro das actividades intercentros do proxecto de
Dinamización da Lingua Galega e contacto con compañeiros que se trasladaron de centro
contamos con contidos didácticos de NETEX e de PLANETA cos que xa estabamos traballando co que a este nivel esta situación non implica ningunha alteración. Debemos prestar, iso si, especial
atención aos aspectos emocionais e ao alumnado de NNEE que non conta en E-Dixgal material adaptado ao seu nivel por iso, recorremos a solicitalo ás editoriais. A Ed. Santillana facilitounos material
dixital de xeito totalmente gratuíto.

O Centro conta desde fai anos con Google Suite co que temos correo corporativo, lugar de aloxamento seguro de materiais tanto para alumnado coma para profesorado (audio, vídeo, foto…). Este feito danos a
posibilidade de manter paralelamente á plataforma E-DIXGAL, CLASS ROOM que permite poñer cantos materiais estimemos oportunos sendo fundamental para o alumnado de NNEE xa que no proxecto non
hai materiais dun nivel inferior a 5º. Tamén nos permite a vinculación con lanzadeiras de gammificación tan importantes durante este tempo tamén para a socialización.
Valoramos a axuda desde finais de marzo de RTVE lanzou “Aprendemos na casa” de 10 a 12 años (11.00 a 12.00 horas). Inicialmente cambiamos o noso horario para a tarde para poder aproveitalo pero unha
7vez que se viu que podían acceder en diferido, as familias na reunión virtual mantida decidiron que lles viña mellor o horario previo das clases virtuais de 11:00 a 14:00 de luns a venres ata o 7 de maio, a partir
desta data os venres é de 11 a 12 (só se trasladan á tarde nos días que hai reunións dos órganos colexiados). Novamente foron consultados por whatsapp cando se iniciou a desescalada coa posibilidade de saír
os nen@s á rúa pero prefiren manter o horario porque dalles a sensación de normalidade aproveitando para o tempo de saída as tardes. Quero facer constancia de que voto en falla unha adaptación á nosa
lingua en materias como CCNN, CCSS e LG. Tanto no referente a lingua como coincidencia de currículum. Iniciativas como as de AG permitíronnos contar con propostas elaboradas por mestres para cubrir
algunhas destas carencias
Nun contexto no que a saúde é o tema principal que controla a nosa forma de vida e, tratando de seguir as instrucións do Ministerio de Educación no tocante ao reforzo do primeiro e segundo trimestre e poder
valorar ao alumnado na súa globalidade coido necesaria unha proposta educativa non cinguida a un currículum estrito no tocante especialmente a contidos.
Imos procurar o afianzamento das competencias básicas tendo en conta a problemática actual. A abordaxe da situación que estamos a vivir é imprescindible, o alumnado debe adquirir maior comprensión e
sentido crítico porque esta é a única vía de cara a unha aprendizaxe significativa, é dicir, unha aprendizaxe para a vida.

No tocante a CCSS ver como a pandemia afecta á poboación, revisaranse as noticias dos medios. Taxa de mortalidade, sectores máis afectados, sectores de máis importancia no momento actual. Novo
vocabulario nas súas vidas: economía, sectores produtivos, parón, ERTE…

CEIP A PONTE (LUGO)
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Fronte ao negativo da actual situación, temos os positivo no relativo a contaminación, espallamento de especies… Aproveitaremos este feito para relacionalo cos tipos de enerxía, cambio climático e
desenvolvemento sostible.
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Tendo en conta o antes exposto, estimo que os contidos do currículum de CCNN deben reforzar son todos os relativos ao coidado do corpo humano (enfermidades respiratorias, infecciosas, vías de transmisión,
vacinas, defensas do organismo…), hixiene, alimentación e deporte como formas de vida saudable.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA TERCEIRA AVALIACIÓN

6ºA

Estudo de gráficos, comparativa de países, comparativa de provincias na desescalada…
Tanto en LC coma en LG, do que se trata é de abordar a lingua dos sentimentos, que expresen verbal e por escrito o que supón on illamento, que votan en falla?, que mellorou?, descrición da paisaxe desde a
ventá… Vantaxes/desvantaxes de vivir neste tempo no medio urbano/rural.
Nas Matemáticas, ten relevancia en especial todo tipo de resolución de problemas relacionados coa vida real e co momento actual. Estudos estatíscos, observación e creación de gráficos a partir dos datos que
non van proporcionando xornais, internet, TV…
En conxunto, procurar que o alumnado adquira unha maior comprensión e fomentando o sentido crítico para entender o que está a pasar e saiban interpretar o bombardeo de novas que están recibindo no día a
día. Especial atención ao estado emocional de alumnado e familias.

Instrumentos para a avaliación específicos para o tempo da clases non presenciais
O poder seguir en contacto a diario permítenos a observaión directa xa sexa nas sesións de videoconferencia, nas tarefas E-dixgal Planeta, Netex Smart moitas delas autocorrexibles. Cuestionarios de
elaboración propia na plataforma. Actividades gammificadas que permiten valoración tanto de traballo individual coma grupal: i3LEARNHUB, Quizalize, Socrative e kahoot. Retos e Escape Room están
resultando de gran utilidade tanto en traballo illado de materia como en tarefas globalizadas. As tarefas con gammificación reducen a anxiedade do alumnado e deste xeito alumno que estaba recibindo RE pode
acadar mellores resultados. Hai valoración de actividades a nivel individual e grupal, neste último caso a rúbrica é cuberta polos propios compañeiros para unha cualificación máis xusta do nivel de participación e
implicación. O papel coma profesor terá máis en conta a evolución para procurar melloría, en especial, do alumnado con materias pendentes
Ao estar en E-Dixgal contamos con ferramentas diversas que xa viñamos empregando con anterioridade “Rs” en Planeta, “xeradores de probas de avaliación automáticos”, “ferramentas de autor para
avaliación”…
Os vídeos interactivos empréganse con todo o alumnado pero en especial co alumnado de NNEE porque garante o nivel de comprensión ao ter ademáis dos subtítulos, audio e apoio de imaxe.
Concretando os puntos previos temos:
· Observación sistemática:
- Escala de observación.
- Rexistro anecdótico persoal.
· Valoración das producións do alumnado:
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- Traballos de aplicación e síntese.
- Caderno de clase. Pasan as actividades coa captura e subenas en tarefa.

Páxina

- Producióne orais (rexistro en gravación de vídeoconferencias).
· Intercambios orais:
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6ºA

- Diálogo.
- Postas en común. Presentacións colectivas.
- Debates
- Entrevistas individuais e Indicacións das familias.
· Probas específicas:
- Obxectivas e abertas (ganmificadas)
- Resolución de exercizos.
Autoavaliación.
- Cuestionarios/Formularios
Na cualificación cuantitativa respetarase a media obtida nos dous primeiros trimestre tendo en conta a evolución no 3º trimestre para subir nota e no caso de alumnado con materias pendentes para optar ao apto
se superou as principais dificultades.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
A dinámica das clases por videoconferencia obriga a un cambio de chip onde en primeiro lugar está o manter o contacto “en vivo” co noso alumnado pero, non menos importante, é o contacto entre iguais, polo
que se emprega tamén como ferramenta para a socialización. Trátase de achegar o máximo posible esta situación ao concepto de “normalidade” para que desde o punto de vista psicolóxico estean máis
amparados.
Para a recuperación, reforzo e repaso ademais das xa descritas de Planeta (nova xeración e adaptación personalizada), nas linguas (LC e LG) e matemáticas contamos coa versión Smart.
Moitas das tarefas de reforzo fanse entre iguais para fomentar a solidariedade e a aceptación da diferenza. Hoxe en día onde as actitudes humanitarias son máis tidas en conta aproveitamos para acoller e
arroupar aos que máis o precisen, xa sexa a nivel curricular ou persoal. A dinámica de grupos pequenos (establecidos 3) dentro do grupo grande de clase resulta de gran valía.

Para os maratóns lectores colectivos en datas significativas emprégase a gravación da vídeoconferencia.
Para non deixar de lado a escrita manual, séguese a traballar coa mesma metodoloxía que anteriormente pero coa diferenza de que para a miña revisión das tarefas deben enviarmas co que empregan a cámara
(do ordenador ou ben dos teléfonos dos pais/nais) e fan os envíos coma foto, mesmo hai algunhas familias que dispoñen de scanner e mandan os traballos escaneados.

CEIP A PONTE (LUGO)

Páxina

Para as lecturas de carácter individual recorremos á gravación en audacity. Nalgúns casos emprégase como control para asegurarme dun traballo realizado e na maioría a escolla da lectura é libre para o
alumnado para que resulte máis placer que obriga.
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Emprego de vídeos interactivos, aproveitando material existente na rede; alumnado voluntario colabora tamén na tradución do contido ven gravando as súas voces ou creando subtítulos. Logo asignaselle
preguntas para ver o nivel de comprensión do visionado. No caso do alumnado de NNEE é a ferramenta máis empregada para a avaliación dada a dificultade que ten para a asimilación de contido que non ten un
apoio visual ou manipulativo directo.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA TERCEIRA AVALIACIÓN

6ºA

Para actividades de ampliación tamén se conta coa Aula Virtual Santillana.
Con este tipo de tarefas pretendemos que sexan quen de expandir e transferir conceptos en distintos contextos. O emprego de ferramentas gammificadas teñen como finalidade que resulten máis atractivas e
motivadoras ao alumnado.
Nas revisións do traballo, agora máis que nunca deber aportar un feedback con linguaxe positiva e que transmita esperanza; o alumnado ten que sentirse capaz de facer as tarefas e saber que contarán con
axuda no caso de toparse con dificultades.

Información e publicidade
Correo electrónico corporativo @ceipaponte.es ou ben correo e-dixgal para a comunicación co alumnado.
Correo electrónico das familias pai/nai só para o envío de documentación ou boletíns.
Vídeoconferencia MEET (ocasionalmente Webex) para as clases co alumnado e reunión coas familias.

Grupo de whatsapp para a comunicación coas familias.
EDIXGAL calendario e foro.

Páxina
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CLASSROOM “6ºA Primaria” e calendario en Google Suite.

CEIP A PONTE (LUGO)

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO 3º TRIMESTRE
DE INGLÉS 6º E.P.
ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
B1.1. Comprender la idea
global y la información
más importante en textos
orales muy breves, con
estruturas simples y
conocidas cun léxico de
uso muy frecuente y
conectados con los propios
intereses y con las propias
experiencias del
alumnado, articulados con
claridad y transmitidos de
viva voz o por soportes
multimedia que no
distorsionen el mensaje.
 B1.2. Coñecer e aplicar as
estratexias básicas máis
adecuadas para a
comprensión do sentido
xeral e a información mais
importante do texto.
 B1.3. Discriminar patróns
sonoros, acentuais,
rítmicos e de entoación
básicos nos diferentes
contextos comunicativos
de forma significativa.


Estándar de aprendizaxe
Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas
(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).
Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene
lugar en su presencia (por ejemplo, un diálogo en la calle).
Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas
en las que participa que traten sobre temas familiares como, por
ejemplo, una descripción de edificios y lugares en una ciudad.
Entiende indicaciones de direcciones en un mapa de una ciudad.

Fonética I I / / i: / Diferencia entre estos dos sonidos.

Competencias
CCL
CSC
CCL
CSC
CCL
CAA
CCL
CCEC

CCL

 B2.1. Interactuar en
situacións reais ou
simuladas sinxelas de
comunicación sobre temas
dos seu interese, sobre
Se desenvuelve en transacciones cotidianas relacionadas con la unidad
persoas da súa contorna
(p. e. preguntar como se llega a un lugar usando un mapa, hablar
inmediata, usando
acerca de los deportes).
expresións e frases feitas
de uso frecuente,
normalmente illadas ou
enlazadas con conectores
básicos (and/or/then/but).
 B2.2. Participar de forma
activa e cooperativa en
situacións funcionais de
comunicación que requiran
un intercambio directo de
información en áreas de
necesidade inmediata ou
temas do seu interese
cunha pronuncia axeitada
e empregando as
convencións propias do
proceso comunicativo.

Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se
intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se
expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo,
se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un
sitio con ayuda de un plano).

CCL
CAA

CCL
CSC
CAA
CD

 B2.3. Valorar a lingua
estranxeiras como
instrumento de
comunicación.

Expresa oralmente indicaciones para llegar a un sitio utilizando un
maoa de una ciudad.

CCL

 B2.4. Producir patróns
sonoros, acentuais,
rítmicos e de entoación
básicos e de uso diario.

Es capaz de hacer preguntas de información personal a sus
compañeros/as en una entrevista.

CCL
CSC

 B3.1. Identificar o tema e
comprender o sentido
xeral e as ideas principais
en textos escritos sinxelos
de temas previamente
traballados de forma oral e
cun léxico cotián de
interese para o alumnado
e que conte con apoio
visual en soporte papel ou
dixital.

Comprende información esencial y localiza información específica en
material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de
precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos,
programas culturales o de eventos, etc.

CCL
CCEC

 B3.2. Recoñecer as
estratexias básicas máis
adecuadas para a
comprensión do sentido
xeral, e as ideas principais
en textos escritos sinxelos.
 B3.3. Discriminar patróns
gráficos e recoñecer os
significados e intencións
comunicativas básicas que
expresen pausas,
exclamacións e
interrogacións.
 B3.4. Recoñecer os signos
ortográficos básicos (punto
e coma), así como os
símbolos frecuentes.

Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y
artículos de revistas para jóvenes que traten temas que le sean
familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de
ordenador).

CCL
CCEC

 B4.1. Elaborar textos
sinxelos propios,
compostos de frases
simples illadas, utilizando Escribe correctamente el vocabulario relacionado con los deportes, las
con razoable corrección as direcciones y la ciudad.
convencións ortográficas e
os principais signos de
puntuación, para falar de
si mesmo, da súa contorna
máis inmediata e de
aspectos da súa vida cotiá,
en situacións familiares e
Produce textos acerca de sus gustos deportivos.
predicibles.

CCL

CCL
CAA

 B4.2. Coñecer e aplicar as
estratexias básicas máis
adecuadas para a
produción de textos
escritos.
 B4.7. Usar ferramentas
Produce textos dando indicaciones en un mapa para llegar a un lugar.
informáticas para
completar actividades
preelaboradas polo persoal
docente, realizar sinxelas
presentacións e transmitir
información.
 B4.8. Aplicar patróns
gráficos e convencións
ortográficas básicas para
escribir con razoable
corrección frases curtas
que utiliza normalmente
ao falar, cunha ortografía
aceptable.

Completa diálogos simulando una conversación en la ciudad.

CCL
CAA

CCL
CSC

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Cualificación
final

Procedementos:
- Observación directa del trabajo diario (a través de
videoconferencia, Edixgal e correo electrónico)..
- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas
para la evaluación (pertenecientes al 1º y 2º trimestres).
- Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones Edixgal).
- Análisis de participación, trabajo y evolución en relación a los
recursos existentes en cada caso.
Instrumentos:
- Observación directa.
- Entorno Virtual de Apredizaje Edixgal.
- Evaluación por competencias.
- Otros documentos gráficos o textuales.
- Debates e intervenciones.
- Proyectos personales.
- Elaboraciones multimedia.
- Otros.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final
de curso:
- Se respetará la media académica de los 2 trimestres
anteriores y se valorará el trabajo y evolución en el 3º
trimestre para subir nota, en caso de que estos sean
positivos.
- Rúbrica Edixgal correspondiente a la unidad.
- La observación directa.
Criterios de avaliación:
- Los mismos mencionados en la 1ª tábla.

Criterios de cualificación:
- Se valorará el resultado de la realización de tareas de repaso
y refuerzo; también el porcentaje de tareas realizadas, en
Avaliación de base a las propuestas.
- La observación directa.
materia
pendentes
Procedementos e instrumentos de avaliación:
- Observación directa del trabajo diario (a través de
videoconferencia, Edixgal y correo electrónico)..
- Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).
- Análisis de participación, trabajo y evolución en
relación a los recursos existentes en cada caso.

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

- Repaso y refuerzo: Tema Sports (actividades Edixgal y fichas
personalizadas).
- Ampliación: Tema Where’s the park? (actividades Edixgal y
fichas personalizadas).

Actividades
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e
sen
conectividade):
Materiais e
recursos

- Tareas diarias a través de Edixgal.
- Fichas semanales a través de correo electrónico.
- Vídeos explicativos creados por el docente.
- Dos videoconferencias semanales con grupos reducidos para
explicaciones y correcciones.
-

Entorno Virtual de Aprendizaje (Edixgal).
Correo electrónico.
Videoconferencias.
Fichas personalizadas.

4. Información e publicidade
Información
ao alumnado
e ás familias
Publicidade

- A través de correo electrónico.
- A traves de Edixgal.
- Página web del centro.
- Correo electrónico.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DO 3º TRIMESTRE
DE EDUCACIÓN FÍSICA 6º E.P.
ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no
seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
Competencias
B6-1. Resolver retos tácticos
elementais propios do
B6-1.1. Utiliza os recursos adexogo e de actividades
cuados para resolver situacións
CSC/CSIEE/CAA
físicas, con ou sen
básicas de táctica individual e cooposición, aplicando
lectiva en diferentes situacións
principios e regras para
motrices
resolver as situacións
motrices, actuando de
B6-1.2. Realiza combinacións de
forma individual,
habilidades motrices básicas
coordinada e cooperativa e axustándose a un obxectivo e a
desempeñando as
uns parámetros espazodiferentes funcións
CSC/CSIEE/CAA
temporais
implícitas en xogos e
actividades

B6-2. Coñecer e poñer en práctica
a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, en especial as de Galicia

B6-2.1. Recoñece as diferenzas, CCEC/CAA/CSC/CCL
características entre xogos
populares, deportes colectivos,
deportes individuais e actividades
na natureza.
CCEC/CAA/CSC/CCL

B6-2.2. Reconoce el origen y la
importancia de los juegos y los
deportes tradicionales de Galicia
CSC/CAA/CCEC/CCL

B6-3. Relacionar os conceptos
específicos de Educación física e
os introducidos noutras áreas coa
práctica de actividades físicodeportivas.

B6-4. Manifestar respecto cara ao
contorno e o medio natural nos
xogos e actividades ao aire libre,
identificando e realizando accións
concretas dirixidas á súa
preservación

B6-2.3 Realiza distintos xogos e
deportes tradicionais de Galicia
B6-3.1. Identifica a capacidade
física básica implicada de forma
máis significativa nos exercicios

CSC/CAA/CCEC

B6-3.2 Recoñece a importancia
do desenvolvemento das capacidades físicas para a mellora das
CSC/CAA/CCEC
habilidades motrices.

B6-4.1. Faise responsable da
eliminación dos residuos que se
xeran as actividades no medio
natural
B6-4.2 Utiliza os espazos
naturais respectando a flora e a
fauna do lugar.

CSC/CAA/CCEC

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedimientos:
- Observación directa del trabajo (a través de correo electrónico)
- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación
(pertenecientes al 1º y 2º trimestres).
- Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).
- Análisis de participación, trabajo y evolución en relación a los recursos existentes
en cada caso.
Instrumentos:
- Observación directa.
- Evaluación por competencias.
- Otros documentos gráficos o textuales.

- Trabajos individuales.
- Otros.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
- Calificación cuantitativa: se respetará la media académica de los 2 trimestres
anteriores y se valorará el trabajo y evolución en el 3º trimestre para subir nota, en
Cualificación final caso de que estos sean positivos.
-Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la unidad.
- La observación directa.

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

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)
Materiais e recursos

–
–
–
–

Elaboración de fichero sobre xogos tradicionais galegos y práctica de
los mismos en la medida que sea posible.
Construcción de pelotas malabares y práctica con las mismas.
Práctica de EF en casa a través de videos.
Retos físicos para realizar en familia.
Vídeos,resumos e exercicios (enviando posteriormente as
correccións).

–
–
–
–

Plataforma Youtube y diferentes Blogs de Educación Física.
Correo electrónico.
Videoconferencias webex.

1. Información e publicidade
Información ao
Correo electrónico
alumnado e ás familias
Publicidade

Publicación na páxina web do centro.

