
Adaptación da programación didáctica

Curso 2019-2020
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.

 

Ceip Plurilingüe Condesa de Fenosa
Cod.: 32015116
O Barco de Valdeorras (Ourense)
Curso: 5º Ensino Infantil



SUMARIO
Indicadores de aprendizaxe e competencias imprescindibles                                                                                                                                                                                          ...................................................................................................................................................................  1  
Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal                                                                                                                                                                                                               .....................................................................................................................................................................................  1  
Coñecemento do contorno                                                                                                                                                                                                                                                     .......................................................................................................................................................................................................................  3  
Linguaxes: Comunicación e Representación                                                                                                                                                                                                                        .............................................................................................................................................................................................  5  
Linguaxes: Lingua Inglesa                                                                                                                                                                                                                                                        ..........................................................................................................................................................................................................................  7  
Avaliación e cualificación                                                                                                                                                                                                                                                        ..........................................................................................................................................................................................................................  8  
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre                                                                                                                                                                                                                          ...............................................................................................................................................................................................  9  
Información e publicidade                                                                                                                                                                                                                                                    ......................................................................................................................................................................................................................  11  



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 contidos do terceiro trimestre do 
curso quedan adiados para o comezo do vindeiro ano escolar. Consecuentemente quedan sen efecto aqueles requisitos 
mínimos establecidos para a promoción de curso que deberían ser acadados mediante os citados contidos.

O período posterior ao 13 de marzo non terá repercusión negativa na valoración do alumnado.

Neste sentido os ítems de avaliación para esta etapa son:

COÑECEMENTO  DE  SI  MESMO  E  AUTONOMÍA  PERSOAL

Indicadores Adiado ao primeiro trimestre
2020-21

Sinala as partes principais do seu corpo.

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

É quen de solicitar axuda cando a precisa.

Fai percorridos diversos mantendo o equilibrio.

Recolle e coloca os obxectos habituais da clase.

Respecta os compañeiros e compañeiras e persoas adultas.

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

Esfórzase na realización das tarefas.

Emprega axeitadamente o lavabo.

Vístese só/a.

Entra na aula con orde.



Logra un esbozo da figura humana, diferenciando: cabeza e corpo, brazos, mans, pernas e pes.

Confía nas súas posibilidades de acción e movemento.

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

Amósase sensible aos sentimentos das outras persoas e préstalles axuda cando as ve en apuros.

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

Pide perdón cando molesta ou cando lle fai dano a unha compañeira ou compañeiro.

Participa activamente nas actividades e tarefas.

É capaz de concentrarse un tempo na mesma actividade.

Soluciona pequenos problemas da vida cotiá.

Ten interese por manter una aspecto limpo e aseado/a.

Ten interese por probar novos alimentos.

Ao rematar unha actividade individual, ordena o material

Chega á representación completa do esquema corporal. -

Esfórzase e pon a proba a súa habilidade motriz. -

Persevera na realización das súas actividades e na busca de estratexias para a resolución dos problemas cotiáns. - X

Resolve positivamente os conflitos cotiáns, regulando os seus impulsos e emocións. -

Presenta unha boa motricidade fina. -

Participa nos xogos cunha postura colaborativa e non dominante nin submisa. -

Distingue os diferentes momentos e situacións dentro da aula e adáptase a eles. -



Defende os seus dereitos ante o grupo. - X

Amósase constante na súa actividade. -

Identifica as necesidades dos hábitos de hixiene diario. -

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

Toma conciencia da necesidade de alimentarse de forma saudable.

COÑECEMENTO  DO  CONTORNO

Indicadores Adiado ao primeiro trimestre
2020-21

Sabe describir algún atributo dun obxecto.

Participa en xogos de mesa sinxelos.

Pode relacionar feitos concretos cunha determinada época do ano (estacións do ano).

Ten curiosidade por todo o que o rodea.

Fai preguntas sobre obxectos, situacións, persoas e fenómenos.

Identifica normas básicas para a conservación do contorno.

Coñece o seu propio lugar dentro da familia.

Acepta e respecta as normas de funcionamento da aula.

Gústalle compartir xogos cos compañeiros e compañeiras.

Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado.

Interésanlle os números e o seu emprego na vida cotiá.



Ordena as accións máis relevantes do día.

A observación lévao a formular interrogantes e a buscar explicacións.

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

É respectuoso/a co medio no que vive.

Conta cousas das súas experiencias familiares.

Coñece as rutinas da aula.

Gústalle compartir xogos cos compañeiros e compañeiras.

Asocia algúns números coas cantidades que representan. -

Busca estratexias para resolver situacións problemáticas. - X

Recoñece algunhas figuras xeométricas: rectángulo, cadrado, círculo, triángulo. -

Mantén unha actitude observadora, o que lle permite ter moitos coñecementos dos elementos do medio. -

Describe características físicas (partes, forma, cor...) e funcionais (alimentación, desprazamento...) de animais e plantas. X

Amósase sensible cara á conservación e mantemento de ambientes limpos e non contaminados. -

Adapta o seu comportamento ás regras dos diferentes contextos. -

Da explicación do sentido das normas. - X

Maniféstase integrador/a: comparte material, cede ante os conflitos, colabora co resto do grupo... X



L INGUAXES: COMUNICACIÓN  E  REPRESENTACIÓN

Indicadores Adiado ao primeiro trimestre
2020-21

Manifesta interese por comunicarse con outras persoas.

Comunícase cos compañeiros e compañeiras.

Comprende as explicacións que se dan na clase.

Recoñece o nome das compañeiras e compañeiros.

Gusta de participar e compartir en incipientes faladoiros literarios.

Gústalle mirar e "ler" libros autonomamente.

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

Participa con interese en actividades expresivas musicais.

Diferenza son e silencio.

Participa con interese en actividades expresivas corporais.

Manexa o rato do ordenador.

Manifesta interese por comunicarse con outras persoas.

Comunícase cos compañeiros e compañeiras.

Comprende as explicacións que se dan na clase.

Recoñece o nome das compañeiras e compañeiros.



Gusta de participar e compartir en incipientes faladoiros literarios.

Gústalle mirar e "ler" libros autonomamente.

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.

Acórdase das cancións e fragmentos de música traballados.

Descobre as posibilidades expresivas corporais do seu propio corpo.

Manexa o rato do ordenador.

Respecta as quendas de palabra e sabe escoitar. -

Mantén unha actitude de escoita e respecto cara ás demais persoas. -

Expresa con espontaneidade e coherencia emocións, sentimentos e vivencias. -

Ten unha linguaxe fluída. -

Recoñece o nome das compañeiras e compañeiros. -

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

Participa con interese en actividades expresivas plásticas.

Emprega os recursos expresivos musicais coñecidos en situacións novas. - X

Participa activamente na interpretación de cancións e xogos musicais. -

Valora e respecta as producións corporais dos compañeiros e compañeiras. -

Manexa o rato do ordenador.



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



AVALIACIOÓ N  E CUALIFICACIOÓ N

Avaliación

Procedementos:
• Resolución de actividades.
• Traballos monográficos,
• Intervencións nas diferentes conexións.
• Outros.

Instrumentos:  
• Rexistro de conectabilidade: 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,
• Diario de clases (videoconferencias)

Cualificación 
final

   A consecución dos obxectivos terá en conta os seguintes aspectos:

 Participación

 Esforzo

 Iniciativa

 Creatividade 

 Entusiasmo

 Itetrese

Na consideración dos mesmos senpre se terá en conta o beneficio para o alumnado, flexibilizando estes criterios de 
xeito que non inflúan negativamente nesta avaliación final.



METODOLOXIÓA  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, potenciando aquelas tarefas que impliquen un 
produto final para poñer en común co resto do grupo clase, centro e comunidade educativa na 
medida do posible.
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 tarefas por parte da titora e do profesorado especialista (inglés, AL,
profesorado de apoio e relixión)

Metodoloxía Alumnado con conectividade • Procurouse elixir plataformas accesibles a tod@s e adaptarrnos 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 situación ás 
familias.

• Explicouselle 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 co grupo-clase, outras en 

pequeno grupo cos nen@s e algunha cos pais para informar do avance do trimestre
a das tarefas.

      - Envío das tarefas a realizar nas diferentes plataformas: blogue persoal, páxina web 
do centro ou Whatsapp.

mailto:tod@s


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

• 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,
• Whatsapp do colexio, grupo de whatsapp.
• Plataforma CISCO WEBEX para realizar videoconferencias de grupo aula coa titora

e o  profesorado  especialista,  así  como para  establecer  titorías  coas familias,  a
orientadora e a titora., incluso profesorado de apoio.

• Blogue das especialistas de AL,



INFORMACIOÓ N  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
• Video conferencia
• 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://mercheceipcondesa.blogspot.com  (aula da profe Mercedes Molina Tato)
https://ascousasdenenos.blogspot.com (aula da profe María N. Alejandre Lorenzo)

http://audicionylenguajeenelcondesa.blogspot.com (profe María González Arias especialista se Audición e
Linguaxe)

http://audicionylenguajeenelcondesa.blogspot.com/
https://ascousasdenenos.blogspot.com/
https://mercheceipcondesa.blogspot.com/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa
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