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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 estándares 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 estándares que se empregarán son:

COÑECEMENTO  DE  SI  MESMO  E  AUTONOMÍA  PERSOAL

Indicadores Adiado ao primeiro trimestre
2020-21

Nomea as partes do corpo sobre si mesmo/a e sobre as outras persoas. 

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

Identifica os sentidos e os seus órganos como fontes de sensacións para o descubrimento propio e do seu contorno. 

É quen de solicitar axuda cando a precisa. 

É quen de coordinar a súa acción coa das compañeiras e compañeiros, cando o xogo o require. 

Oriéntase e localiza lugares significativos.

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

É capaz de concentrarse un tempo na mesma actividade. 

Esfórzase na realización das tarefas. 

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

Recoñece as necesidades básicas do corpo. 

Ao rematar unha actividade individual, ordena o material



Chega á representación completa do esquema corporal. 

Verbaliza as súas percepcións. 

Progresa no control dos seus sentimentos e emocións. 

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

Presenta unha boa motricidade fina. 

Amosa interese polos xogos cooperativos. 

Acepta e cumpre coas responsabilidades que se lle asignan. 

Amósase constante na súa actividade. 

Participa e colabora nas actividades de grupo. 

Recoñece as necesidades básicas do corpo. 

Ao rematar unha actividade de pequeno grupo, colabora para ordenar o material. 

Identifica obxectos perigosos adoptando as precaucións apropiadas en cada caso.

Debuxa a figura humana respectando as proporcións. - X

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. -

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

Soluciona autonomamente as necesidades que xorden durante o xogo. -

Acepta as regras dos xogos. -

Remata as tarefas e actividades que empeza. -



Participa na planificación dos proxectos desenvolvidos na aula. -

Planifica e coordina a súa acción coa dos compañeiros e compañeiras. - X

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

Desprázase de forma autónoma, advertindo os perigos e amosando actitudes prudentes. -

Ordena o que ve desordenado.

COÑECEMENTO  DO  CONTORNO

Indicadores Adiado ao primeiro trimestre
2020-21

Experimenta cos obxectos e materiais para obter información e observar as reaccións. -

Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado. 

Coñece a serie numérica. 

Descobre aspectos novos a través das súas observacións. 

Identifica algunha característica e función vital dos seres vivos.

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

Comprende e sabe explicar as relacións máis básicas entre familiares. -

Diferenza establecementos comerciais pola súa función e polos produtos que teñen. 

Coñece distintos oficios e recoñece o seu valor na sociedade.

Resolve situacións problemáticas localizando datos numéricos. 

Representa as formas xeométricas básicas. 



Ordena temporalmente as súas descricións utilizando correctamente as nocións: onte, hoxe, mañá.

A observación lévao a formular interrogantes e a buscar explicacións. 

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

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

Identifica as necesidades nas etapas de desenvolvemento das persoas e doutros seres vivos (alimentación, hixiene...). 

Acepta e respecta as normas de funcionamento da aula.

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

Ordena un conxunto de obxectos empregando diversos criterios. -

Realiza cálculos mentais sinxelos. -

Iniciouse no emprego, en situacións significativas, de sistemas de medición convencionais, como regras, termómetros, reloxos,
pesas, calendario, etc. -

X

Sabe diferenciar e describir consecuencias de fenómenos atmosféricos habituais (sol, choiva, xeo...). -

Adopta actitudes críticas ante prácticas que entorpecen a conservación e o coidado do medio (vertido de ríos, corta de 
árbores...). -

Identifica características e cambios nos procesos de crecemento e etapas de desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 
-

Adapta o seu comportamento ás regras dos diferentes contextos. -

Valora os diferentes servizos sociais e comunitarios do seu contorno (mercado, atención sanitaria, medios de transporte...). -

Participa e recoñece as festas populares que se celebran no seu contorno.



L INGUAXES: COMUNICACIÓN  E  REPRESENTACIÓN

Indicadores Adiado ao primeiro trimestre
2020-21

Participa activamente nas conversas da aula. 

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

Comprende a idea central dunha explicación. 

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

Gusta de participar en xogos lingüísticos "encadeados de palabras, adiviñas, trabalinguas, onomatopeas..." acompañados de 
respostas corporais. -

Gústalle mirar e "ler" libros autonomamente. 

Valora e respecta as producións plásticas dos compañeiros e compañeiras

Participa con interese en actividades expresivas musicais. 

Reproduce esquemas rítmicos. 

Descobre as posibilidades expresivas corporais do seu propio corpo. 

Identifica e usa as iconas para acceder aos programas.

Respecta as quendas de palabra e sabe escoitar. 

Expresa con espontaneidade e coherencia emocións, sentimentos e vivencias. 

Emprega axeitadamente cumprimentos socialmente establecidos na relación cos seus compañeiros e compañeiras. 

Iniciouse no uso da escrita en situacións contextualizadas e reais. 



É respectuoso e acepta as escrituras das compañeiras e compañeiros que escriben cunha hipótese menos evolucionada. 

Gusta de facer uso da escritura (convencional ou non) para transmitir información.

Emprega os recursos expresivos plásticos coñecidos en situacións novas. 

Explora as posibilidades sonoras de obxectos cotiáns e de instrumentos musicais. 

Acórdase das cancións e fragmentos de música traballados. 

É orixinal na súa expresión corporal. 

Identifica e usa as iconas para acceder aos programas.

É preciso nas súas explicacións. -

Fai correctamente as concordancias regulares (artigos, pronomes, verbos, adxectivos...). - X

Comprende ordes complexas que implican dúas ou tres accións consecutivas. -

Percibe que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas musicais, iconas e outros símbolos e signos convencionais 
teñen unha funcionalidade determinada. -

X

Reproduce, tendo en conta as diferentes etapas individuais no proceso de adquisición da lingua escrita, textos.

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

Utiliza todo o espazo gráfico. -

Coordina as súas accións musicais coas das demais nenas e nenos. -

Participa activamente na interpretación de cancións e xogos musicais. -

Coordina as súas accións corporais coas das demais nenas e nenos. -

Identifica e usa as iconas para acceder aos programas



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: 
• Traballos monográficos, 
• Resolución  de  actividades
• Observación
• mapas conceptuais.
Outros.

Instrumentos:  
• Escalas de estimación
• Análise de traballos, 
• Lista de cotexo, 
• Diario de clases 

Cualificación 
final

A consecución dos obxectivos terá en conta os seguintes aspectos:

- Participación. 

- Esforzo. 

- Iniciativa. 

- Creatividade. 

- Entusiamo. 

- 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.



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 que tentarán ser lúdicas, motivadoras e competenciais dando
oportunidade a múltiples formas de presentación e expresión, dando preferencia a tarefas que
impliquen un produto final.
As actividades serán proporcionadas a situación e contexto que estamos vivindo actualmente
promovendo a mesura e a flexibilidade na entrega das mesmas.

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 .
- Envío das tarefas a realizar nas diferentes plataformas: blogue persoal, páxina
web do centro e páxinas das redes sociais de carácter privado, espazo Abalar, Whatsapp e
correo electrónico

Alumnado sen conectividade • Por unha vía ou por outra puxémonos en contacto coa totalidade do alumnado.
Facemos referencia neste apartado, ás familias que, por diferentes motivos, non
emprega n 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
• Correo electrónico persoal.
• Blogue de aula,
• Whatsapp do colexio
• Video-conferencias a través de CISCO no que participa todo profesorado.
• 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)
• Grupo privado de FBdo alumnado de 5 anos A.
• Material impreso personalizado para algún alumno en concreto.



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