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INDICADORES  DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS  IMPRESCINDIBLES

Dadas as especiais características deste curso 2019-2020 por mor da pandemia global de coronavirus e das medidas de 
prevención adoptadas, os obxectivos do curso han ser modificados no senso de que os indicadores que se ían traballar 
durante o terceiro trimestre do curso quedan adiados para o comezo do vindeiro ano escolar e o período posterior ao 13 
de marzo non terá repercusión negativa na valoración do alumnado.

Neste sentido os criterios de avaliación e os indicadores que se empregarán son:

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

Indicadores Adiado ao primeiro trimestre
2020-21

Controla o corpo en movemento, adaptando a resposta motriz ás dimensións e elementos do espazo. 

É capaz de relaxarse e descansar cando hai un ambiente propicio. 

Ten autonomía nas accións encamiñadas á satisfacción das necesidades básicas: a alimentación, a hixiene e o coidado propio 
do seu contorno. 

É quen de solicitar axuda cando a precisa.

Reproduce movementos a partir de consignas verbais (acochados, saltando...). 

Recolle e coloca os obxectos habituais da clase. 

Participa activamente nas actividades e tarefas. 

Respecta os compañeiros e compañeiras e persoas adultas. 

Séntese a gusto e está adaptado/a ao ritmo da aula. 

Entra na aula con orde. 



Sae da aula con orde. 

Coloca a roupa na súa percha.

Sinala as partes principais do seu corpo. 

Intégrase en xogos de grupo, cooperando cos demais nenos e nenas.

Identifica nas demais persoas estados de ánimo e emocións. 

Gústalle participar en xogos que supoñen exercicio motor, como carreiras ou saltos. 

Pode facer variacións bruscas na marcha ao escoitar un sinal. 

Abotóase correctamente. 

Acepta e cumpre coas responsabilidades que se lle asignan. 

É capaz de concentrarse un tempo na mesma actividade. 

Participa e colabora nas actividades de grupo. 

Aséase cando se sente sucio/a. 

Vai só ao WC. 

Ao rematar unha actividade individual, ordena o material.

Identifica e nomea elementos de segmentos corporais. -

Esfórzase e pon a proba a súa habilidade motriz. -

É quen de manifestar verbalmente o seu agrado ou molestia ante determinadas situacións. -

Gústalle facer encargos e ter responsabilidades. -

Acepta ter que esperar a súa quenda. -



Mantense participando nun mesmo xogo un tempo importante. -

Defende os seus dereitos ante o grupo. - X

Amósase ordenado/a nas súas tarefas. - X

Remata as tarefas e actividades que empeza. -

É autónomo/a no coidado de si mesmo/a. -

Sóase correctamente. -

Ten interese por probar novos alimentos. X

COÑECEMENTO DO CONTORNO

Indicadores Adiado ao primeiro trimestre
2020-21

Sabe describir algún atributo dun obxecto.

Asocia tempos horarios con determinadas accións ó longo do día (saída ao recreo, xantar, durmir...). 

Ten curiosidade por todo o que o rodea. 

Extrae conclusións.

Relaciona as explicacións da persoa docente con experiencias concretas súas. 

Conta cousas das súas experiencias familiares. 

Coñece as rutinas da aula. 

Busca a relación coa persoa docente para: contarlle as súas cousas, vivencias, pedir axuda e pedir ou comprobar información 
sobre temas diversos.



Compara os obxectos segundo as súas propiedades. 

Emprega as nocións espaciais para explicar a localización dalgún obxecto ou persoa. 

Anticipa e recorda unha secuencia de eventos.

Gústalle participar nos proxectos e pequenas investigacións que se fan na aula. 

Traduce o que observou ou experimentou á linguaxe verbal ou xestual. 

Representa con debuxos o observado ou experimentado. 

Nomea os membros da súa familia. 

Adapta o seu comportamento ás regras dos diferentes contextos. 

Colabora co resto dos compañeiros e compañeiras na vida da aula.

Agrupa obxectos por semellanzas. X

Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado. X

Asocia algúns números coas cantidades que representan. - X

Coñece os coidados básicos que requiren animais e plantas para vivir. - X

Goza ao realizar actividades individuais e de grupo en contacto coa natureza. -

Identifica normas básicas para a conservación do contorno. - X

Recoñece e respecta os diferentes tipos de familias. - X

Mostra interese polas celebracións ou eventos da escola, familia ou localidade. -

Identifica algunhas manifestacións culturais próximas.



L INGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

Indicadores Adiado ao primeiro trimestre
2020-21

Comunícase cos compañeiros e compañeiras.

Usa frases de construción sinxela. 

Comprende instrucións sinxelas. 

Recoñece o seu nome. X

Escoita con atención a lectura de diferentes textos literarios: contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas... 

Gústalle mirar e "ler" libros autonomamente. 

Participa con interese en actividades expresivas plásticas.

Participa con interese en actividades expresivas musicais. 

Recoñece sons do contorno natural e social. 

Participa con interese en actividades expresivas corporais. 

Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as TIC.

Fai achegas coherentes ás conversas en grupo. 

Recorda feitos e situacións vividas na clase e participa na súa narración. 

Adecúa o seu ton de voz á situación. 

Recoñece o nome das compañeiras e compañeiros. - X

Percibe diferenzas e semellanzas entre palabras atendendo a propiedades cuantitativas (cantidade de letras, palabras longas e 
curtas). 

X



Iniciouse no uso da escrita en situacións contextualizadas e reais. - X

Fai valoracións estéticas. 

Gústalle imitar sons e ritmos diversos.

Acórdase das cancións e fragmentos de música traballados. 

Descobre as posibilidades expresivas corporais do seu propio corpo. 

Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as TIC.

Respecta as quendas de palabra e sabe escoitar. -

Ten un vocabulario rico. - X

Comprende a idea central dunha explicación. - X

Mostra interese polos textos escritos presentes no seu contorno. -

Percibe diferenzas e semellanzas entre palabras atendendo a propiedades cualitativas (variedade de grafías). - X

Fai uso da biblioteca valorándoa como espazo no que se divirte. -

Fai uso do debuxo como medio de expresión e comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, 
experiencias...

Descobre as posibilidades expresivas musicais do seu propio corpo. -

Participa activamente na interpretación de cancións e xogos musicais. -

Expresa emocións con xestos e expresións. -



LINGUAXES: LINGUA INGLESA

Indicadores Adiado ao primeiro trimestre
2020-21

Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 

Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

Participa activamente nas actividades que combinan o uso da lingua e a resposta corporal implicada pola orde emitida



AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

       Procedementos: 
• Resolución de actividades
• Traballos monográficos
• Propostas persoais para compartir
• Intervencións nas diferentes conexións
• Outros

       Instrumentos:  
• Rexistro de conectividade: frecuencia coa que se conecta en función dos medios 

dispoñibles.
• Rexistro de participación nas actividades propostas e progresos no desenvolvemento das 

diferentes producións.
• Análise de traballos, enviados principalmente por Whatsapp.  
• Diario de clases (videoconferencias). 

Cualificación final       A consecución dos obxectivos terá en conta os seguintes aspectos: 
• participación
• esforzo
• iniciativa
• creatividade
• entusiasmo
• interese
Na  consideración  dos  mesmos,  sempre  se  terá  en  conta  o  beneficio  para  o  alumnado,
flexibilizando estes criterios de xeito que non inflúan negativamente nesta avaliación final.

                                                     



METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

Actividades 

• As actividades que se desenvolverán no terceiro trimestre serán de 
reforzo e recuperación sobre a materia xa traballada nos dous 
trimestres anteriores.

• As actividades que se realicen durante este período só contarán para a 
mellora das cualificacións xa obtidas.

• As propostas de traballo tentarán ser lúdicas, motivadoras e 
competenciais dando a oportunidade a múltiples formas de 
presentación e expresión dando preferencia a tarefas que impliquen un 
produto final.

• Procurarase non abafar ao alumnado e ás familias con excesiva 
cantidade de tarefas promovendo a mesura e a flexibilidade na entrega 
das mesmas.

• O alumnado recibe propostas de actividades por parte da titora, máis do
profesorado especialista (inglés, AL, PT, profesorado de apoio e relixión).

• Na realización das videoconferencias propoñemos principalmente o 
diálogo libre do alumnado, así como algunhas pequenas actividades 
propostas polo profesorado especialista e as titoras, coa intención de 
dinamizar e optimizar as reunións a través da motivación lúdica.

• En ocasións, tratamos de enriquecer as propostas a partir dunha 
dinámica de intercambio de experiencias entre as familias, coa intención
de favorecer o contacto entre o grupo, así como de enriquecer o 
número e a calidade das mesmas.

Metodoloxía 
Alumnado con 
conectividade

• Procurouse elixir plataformas accesibles a tod@s e adaptarnos ás 
diferentes circunstancias empregando distintas vías de comunicación.

• Procurouse non duplicar estas vías de comunicación a non ser que fora 
estritamente necesario e dar unha resposta coordinada para facilitar a 

mailto:tod@s


situación ás familias.
• Explicóuselle ás familias que así o precisaron os procedementos a seguir 

tanto para realizar as conexións como para axudarlle ao alumnado na 
realización das tarefas.

• Fíxose fincapé en guiar ao alumnado e ás familias no traballo e darlles 
retro-alimentación, aspecto primordial neste momento: acompañar e 
motivar pero tamén reforzar a actitude e o esforzo do alumnado e a 
familia.

• Conectividade: 
- Realización de alomenos unha videoconferencia semanal .
- Envío das tarefas a realizar nas diferentes plataformas: blogue persoal, 
páxina web do centro e páxinas das redes sociais de carácter privado, 
espazo Abalar ou Whatsapp.

• Tratamos de propoñer unha serie de actividades básicas e necesarias 
para aprendizaxes posteriores  e, por outra banda, tratamos de 
potenciar a iniciativa das familias, a súa creatividade e, sobre todo, o 
seu gusto por compartir experiencias e animar aos seus amig@s cando 
deseñaban propostas persoais, provocando así unha profunda 
comunicación afectiva entre o grupo.

Alumnado sen 
conectividade

• A orientadora do centro elaborou unha ficha para rexistrar os recursos 
cos que contaba  o alumnado para traballar desde as súas casas, 
poñendo en coñecemento do centro os resultados de cada titoría, coa 
intención de ofrecer unha resposta axeitada ás necesidades (achegando 
material as súas vivendas da man de persoas que se ofreceron 
voluntarias, coordinadas polo concello).

• Tratamos de que participara todo o alumnado e as súas familias, pero, 
se algunha familia non participaba nas propostas, ou non o facía 
continuamente, establecíamos outra conexión máis directa para 
comprobar o motivo, animar ou axudar, se fora preciso.

mailto:amig@s


• Por unha vía ou por outra puxémonos en contacto coa totalidade do 
alumnado. Facemos referencia  neste apartado,  ás familias que, por 
diferentes motivos,  non empregan os recursos dixitais  habilitados para 
realizar as conexións.

• Fíxoselle chegar material impreso e vanse controlando as tarefas a 
través de Whatsapp.

• Explicouselle ás familias os procedementos a seguir  para axudarlle aos 
nenos e ás nenas na realización das tarefas.

• Fíxose fincapé en darlles retro-alimentación, aspecto primordial neste 
momento: acompañar e motivar pero tamén reforzar a actitude e o 
esforzo do alumnado e a familia.

• Os traballos que se encomendan ao alumnado teñen en conta o seu 
estado de conexión, facilitando sempre elementos de traballo en 
formatos que sexan asequibles para o mesmo.

• Materiais e recursos • Contacto telefónico. (Móbil persoal, teléfono do colexio)
• Correo electrónico persoal
• Blogue de aula
• Plataformas (Snappet, Vicens vives dixital) 
• Whatsapp  do  colexio,  grupo  de  Whatsapp,  lista  de  difusión  de

whatsapp.
O grupo de difusión de Whatsapp  coas  nosas  familias,  serviu  tamén
para  intercambiar  moitas  propostas  culturais  e  recursos  educativos,
seleccionados  por  compañeiros  do  centro  e,  difundidos  a  todas  as
titorías,  coa  intención  de  ofertar,  ademais  de  propostas  académicas,
outras máis culturais e transversais, de notorio enriquecemento para o
alumnado, dado que moitas editoriais ou conxuntos artísticos ofertaban
de  maneira  gratuita  as  súas  obras  (contos  virtuais,  espectáculos
culturais,museos…).

• Plataforma CISCO WEBEX, para establecer videoconferencias de grupo-



aula coa titora e o profesorado especialista, así como para establecer
titorías entre as familias máis a orientadora e a titora (tanto para tratar
temas  pendentes  do  segundo  trimestre,  como  para  abordar  novos
cambios  nos  comportamentos  e  actitudes  dos  nen@s causados  polo
confinamento).

• Blogue das especialistas de AL
• Grupo privado de FB das  Aulas  Azul  e Vermella.  (Creados para dar

resposta a esta situación e colgar enlaces e materiais que poden servir
como reforzo)

• Material impreso personalizado para algún alumno en concreto.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Información ao alumnado e 
ás familias

O profesorado da etapa, tras a publicación desta documentación na páxina web do colexio, 
informará das modificacións realizadas ás programacións e aos mínimos esixibles para a 
promoción do curso polas canles habituais de contacto coas familias nesta crise sanitaria:

• Mensaxería instantánea
• Correo electrónico
• Videoconferencia.
• Contacto telefónico
• Redes Sociais

Publicidade 

A páxina Web do noso centro:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa
recollerá  na  súa  páxina  principal  o  enlace  para  o  acceso  público  aos  documentos  da
programación modificada.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa
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