
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEIP FOGAR 

CURSO:2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: LENGUA CASTELLANA, LINGUA GALEGA, INGLÉS 
MATEMÁTICAS, RELIXIÓN-VALORES, PLÁSTICA, E.F., MÚSICA 
DATA:MAIO 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
17 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 17 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e 

sinxelo, de diferente tipoloxía, atendendo á forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios e prescritivos). 

  LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto 

oral sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar 

 B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de 

carácter infantil. 

 LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, 

diferentes tipos de textos moi sinxelos apropiados á súa idade. 

 B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con 

diferentes formatos (descritivos, narrativos, dialogados) e intencións 

comunicativas(informativos, literarios e prescritivos, aplicando as 

regras ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

 LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos 

propios da vida cotiá, do ámbito escolar e social, atendendo á forma da 

mensaxe e a súa intención comunicativa)e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas básicas: cartas, folletos informativos, noticias, 

instrucións, receitas, textos literarios… 

 B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando o quenda de palabra e a intervención dos e 

das demais. 

 LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións 

 B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con 

diferentes formatos (descritivos, narrativos, dialogados) e intencións 

comunicativas(informativos, literarios e prescritivos, aplicando as 

regras ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

 LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, 

evitando riscos etc. 

 B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral 

e escrita a través do coñecemento da lingua. 

 LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na 

expresión oral e escrita. 
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 B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras 

ortográficas para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

 LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas 

propias do nivel e as aplica á escritura de textos sinxelos. 

ÁREA DE LINGUA GALEGA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións 

cotiás infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os 

relacionados coa escola. 

 LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo 

▪ B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos 

sinxelos de uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

             LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, 

sobre feitos e acontecementos próximos á experiencia do alumnado, 

procedentes dos medios de comunicación. 

▪             B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito académico. 

 LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que 

di o interlocutor e contestando se é preciso. 

▪ B1.2. Comprende informacións audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

 LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes sinxelas dos 

documentos audiovisuais que inclúan imaxes e elementos sonoros de 

carácter redundante. 

▪ B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións 

cotiás infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os 

relacionados coa escola. 

▪ LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial 

atención ao uso das maiúsculas. 

▪ B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en 

calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa. 

▪ LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de 

presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade 

caligráfica. 
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▪ B5.5. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo persoal. 

▪ LGB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de 

comunicación, e como recurso de gozo persoal. 

 

 

AREA DE MATEMÁTICAS   

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos e 

situación da vida cotiá e explicar oralmente o proceso seguido para a 

súa resolución. 

Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 

Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 

apropiados. 
Le, escribe e ordena números de tres cifras. 

Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición 

de cada unha das súas cifras. 

Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos. 

Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de 

problemas contextualizados. 

Coñece o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes 

do sistema monetario da Unión Europea. 

Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en 

situación reais como figuradas. 
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AREA DE CIENCIAS SOCIAIS   

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar traballos de investigación que partan do establecemento de 

conxecturas, da observación, experimentación e da toma de 

conciencia dos sentimentos e sensacións como medios básicos para 

obter información, seleccionala, organizala, extraer conclusións e 

comunicalas sen esquecer a introdución ao manexo das TIC para este 

fin e valorando o esforzo realizado. 

Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e 

experimentación iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e 

indirectas, selecciona a información relevante e a organiza, obtén 

conclusións sinxelas e as comunica.  

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas 

coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume 

responsabilidades. 

Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e 

tolerancia ante as achegas alleas. 

Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento 

responsable, construtivo e solidario, valorando o esforzo e o coidado do 

material. 

Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. Identifica a terminoloxía propia da área. 

Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos que o ser 

humano fai da auga: domésticos, económicos, públicos e deportivos 

recreativos. O uso responsable deste ben. 

Pon un exemplo de cada un dos usos que o ser humano fai da auga.  

Identifica os lugares onde hai auga na contorna.  

Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá. 

Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando en 

grupo as consecuencias que a intervención humana provoca na 

Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima.  

Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. 
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conservación da paisaxe natural e definindo algunhas medidas para a 

conservación desta. 

Recoñece as consecuencias da explotación abusiva dos recursos naturais. 

Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do medio natural. 

Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe local e 

coñecer algunha características máis significativa destes. 

Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local.  

Coñece as características máis importantes dos elementos máis significativos 

de dita paisaxe. 

Valora e protexe a paisaxe local.  

 

AREA DE CIENCIAS DA NATUREZA  

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: buscar, 

seleccionar información de forma guiada e comunicar os resultados en 

diferentes soportes. 

Busca información de xeito guiado, selecciónaa con axuda e participa na 

comunicación de resultados oralmente e de forma escrita.  

Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o 

material e as normas de convivencia. 

Utiliza diferentes estratexias para traballar de forma individual e en equipo, 

respecta os compañeiros/as, coida o material e atende ás normas de 

convivencia. 

Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 

diversidade. 

Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros seres 

vivos.  

Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais. 

Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 
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Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 

descanso coa saúde e coa enfermidade. 

Coñece as estratexias necesarias para ter unha dieta adecuada.  

Relaciona o exercicio físico, o descanso e a correcta alimentación coa propia 

saúde. 

Identificar as principais características e comportamentos de animais e 

plantas para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu contorno. 

Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu contorno.  

Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando 

diferentes soportes. 

Observar e rexistrar, de maneira elemental e en equipo, algún ser vivo 

no seu medio natural ou na aula e comunicar de xeito oral e escrito os 

resultados, empregando diferentes soportes. 

Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres 

vivos do seu contorno.  

Adopta hábitos de respecto cara ós seres vivos do seu medio. 

 

ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Entender o paraíso como expresión de amizade de Deus coa 

humanidade. 

Le e comprende o relato bíblico do Paraíso. 

 

Coñecer e valorar na vida dos Patriarcas os trazos de Deus Pai: 

protección, coidado e acompañamento. 

Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos relatos bíblicos a 

través de recursos interactivos. 

Coñecer e valorar a resposta de María a Deus. Le e expresa, verbal ou graficamente, o relato da Anunciación. 

Aprender o significado do tempo de Advento. Identifica os signos de Advento como tempo de espera. 
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Identificar o significado profundo do Nadal. 
Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e palabras 

dos personaxes o valor profundo do Nadal. 

Recoñecer o Bautismo como medio para formar parte da Igrexa. 

Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. 

Identifica aos pais, padriños, presbíteros, bautizados como pobo xerado por 

Xesús. 

 

 

 

AREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS   

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a en base ás autopercepcións e  

autodescrición de calidades. 

Recoñece os seus estados de ánimo. 

Describe verbalmente as súas calidades en composicións libres. 

Adquirir capacidades para tomar decisións, manexando as dificultades 

para superar frustracións e sentimentos negativos ante os problemas. 

Utiliza o pensamento creativo na formulación de propostas de actuación. 

Toma iniciativas de actuación durante a colaboración. 

Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 
Participa con interese na resolución de problemas escolares. 

Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 

coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

Expresar con claridade sentimentos e emocións. 

Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con amabilidade. 
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Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades 

sociais. 
Emprega diferentes habilidades sociais básicas. 

Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. 

Identifica distintas maneiras de ser e actuar. 

Identifica necesidades dos compañeiros e compañeiras, resalta as súas 

calidades e emite cumprimentos. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA        

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de participante como de 

espectador ou espectadora, ante as posibles situacións conflitivas 

xurdidas, participando en debates, e aceptando as opinións dos e das 

demais.  

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito 

razoable.  

B1.2. Buscar e presentar Información e compartila, utilizando fontes 

de información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación como recurso de apoio á área.  

EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes 

situacións e respecta as opinións dos e das demais.  

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 

movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo 

capaz de representar mentalmente o seu corpo na organización das 

accións motrices.  

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a.  

EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de 

gravidade en base de sustentación estable.  

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 

EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e 

frecuencias, con coordinación e boa orientación espacial.  
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habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas 

de forma eficaz.  

EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con 

coordinación dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados.  

EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio, 

con coordinación e boa orientación espacial.  

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 

comunicando sensacións e emocións.  
EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.  

B6.1. Coñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en 

situación de cooperación e de oposición.  
EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.  

B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, 

en especial as de Galicia. 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras 

básicas. 

 

ÁREA DE MÚSICA     

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de 

materiais, obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto 

natural. 

 

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias 

instrumentais. 

▪ EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por 

familias. 
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B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e 

doutros obxectos, manipulando materiais como fonte de son. 
EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

B2.3. Reproducir e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, 

o corpo e patróns de movemento. 

EMB2.3.2. Crea pequenos esquemas rítmicos con negras e silencio de negra. 

EMB2.3.5.Elixe e combina sons vocais, para a sonorización de relatos breves e 

imaxes. 

 

ÁREA DE INGLÉS    

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal 

básica (nome, idade, gustos…), instrucións elementais e peticións 

relativas ao comportamento na aula. 

Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual 

Participar activamente en conversas que requiran un intercambio 

directo de información en áreas de necesidade inmediata ou sobre 

temas moi familiares, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa tan 

clara e poida provocar confusións lingüísticas. 

Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, 

idade, gustos). 

Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais 

en textos simples e breves relacionados con temas familiares e de 

interese para o alumnado, que contan con apoio visual. 

Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas 

cos temas traballados previamente de forma oral. 

Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente 

traballados oralmente, amosando una entoación e pronuncia 

adecuadas 

Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma oral, con 

entoación e pronuncia comprensibles 
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Escribir textos moi curtos e sinxelos compostos de frases simples 

illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as 

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 predicibles. 

 

Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral. 

Obter e dar información básica persoal, á súa contorna máis inmediata 

e na situación de comunicación propia da aula. 

Diferenza saúdos de despedidas e o uso fórmulas de cortesía (Please, thank 

you, excuse me). 

Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño, 

cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e cor. 

Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi próximos á súa 

idade con imaxes ilustrativas que clarifican o seu significado. 

Comprender e expresar a posesión.. 
Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas. 

Expresar e identificar os seus gustos. Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta 

Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 

coas súas experiencias, necesidades e intereses. 

Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, bored…). 

 

 

ÁREA DE PLÁSTICA 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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 B1.3. Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e 

texturas. 
EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. 

 B1.3. Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e 

texturas. 

EPB1.3.2. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as 

diferentes formas, cores e texturas. 

 B1.5. Manexar as actividades plásticas utilizando coa 

correspondente destreza diferentes ferramentas (recortar, pegar, 

encher, traballar con pincel, pegamentosetc.). 

EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc 

 B2.5. Recoñecer as partes principais da figura humana. EP2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes. 

 

B2.4. Utilizar nas súas representacións distintos tipos de liñas (curva, 

quebrada, recta etc.) e formas xeométricas. 

EP2.4.3. Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das formas. 

 

B2.7. Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os 

utensilios e os espazos 

EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 A A avaliación estará adecuada ás adaptacións metodolóxicas que se 
realizaron durante o terceiro trimestre, dándolle prioridade as avaliacións 
realizadas no primeiro e no segundo trimestre, así como as actividades que 
se levaron a cabo durante o estado de alarma, sempre que iso favorezca ao 
alumno ou alumna. 
O centro flexibiliza, en consecuencia, os criterios de avaliación previstos 
para cada curso, identificando e valorando especialmente as aprendizaxes 
máis relevantes e imprescindibles para a continuidade do proceso 
educativo, o reforzo e a consolidación das aprendizaxes realizadas nos 
dous primeiros trimestres do curso. Estes criterios de avaliación teñen un 
carácter diagnóstico e formativo, e permiten as adaptacións necesarias 
das programacións didácticas do seguinte curso 2020-2021, para 
incorporar aqueles obxectivos, contidos e aprendizaxes que, polas 
circunstancias especiais do terceiro trimestre, non fosen abordados. 

Instrumentos 
 Os instrumentos de avaliación que empregaremos de forma preferente 
son: 
 As producións feitas durante os dous primeiros trimetres. 
Seguimento das tarefas realizadas de maneira telemática. 

Cualificación final 

 A avaliación e cualificación do alumnado adaptarase as aprendizaxes 
desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como as actividades de 
reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 
declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020; polo que 
consignarase a cualificación final coa media das dúas primeiras avaliacións 
podendo ser esa cualificación modificada sempre en beneficio do 
alumnado. Haberá un informe individual que terá carácter informativo e 
orientador, detallando aquelas aprendizaxes imprescindibles non 
adquiridas a causa das circunstancias do terceiro trimestre e que deberán 
ser obxecto de tratamento durante o curso escolar 2020-2021. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

Desenvolvemento de actividades de repaso, recuperación e reforzo 
das aprendizaxes e competencias adquiridas nos dous primeiros 
trimestres así como ampliación das aprendizaxes tomando como 
referentes aqueles obxectivos e competencias clave máis necesarios 
para a adecuada progresión do alumnado e que requiran unha mínima 
intervención docente para a súa adquisición. 
Todas estas actividades son globalizadoras e interdisciplinares, debidamente 
titorizadas, e tentan promover o traballo cooperativo entre o persoal docente e 
equipos docentes das distintas áreas e inciden en promover aspectos de 
reflexión, hábitos de autonomía na xestión do traballo por parte do alumnado, 
ao tempo que conxugan o aspecto máis interdisciplinar e activo da tarefa, 
buscando unha xestión de recursos diversa e continua. Tamén se deseñan 
unhas actividades específicas enfocadas a axudar a adquisición de 
competencias daqueles alumnos que non o conqueriron nos primeiros 
trimestres. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

      A metodoloxía será activa, innovadora e proporcionará ao alumnado o 
apoio e seguimento necesario para facilitar o asentamento da súa 
aprendizaxe. Coa finalidade de axudar ao alumnado organizarase a 
actividade de xeito gradual con unha continua progresión, 
autorregulando a súa aprendizaxe. Tamén se organizarán  os recursos 
de apoio para favorecer na medida do posible a axeitada atención ao 
alumnado con necesidades educativas especiais, favorecendo o seu 
acceso ao currículo por medio da adaptación dos instrumentos, 
tempos e apoios que aseguren una adecuada atención e avaliación 
deste alumnado. Porase, asemade, especial coidado na atención ao 
alumnado con necesidade específica de apoio educativo.  Para iso 
contarase co asesoramento do equipo de Orientación. O alumnado sen 
conectividade será identificado (como xa se fixo a comezos deste 
período) e manterase con eles un seguimento continuo por outros 
medios, podendo trasladarlle medios materiais específicos (tablets ou 
ordenadores se fora posible) ou imprimindolle as tarefas e facendo a 
entrega dese traballo de forma semanal e habitual e mesmo  incidirase 
na xestión titorial con maior incidencia nestes casos, favorecendo 
calquera axuda que o alumnado poida reclamar. 

 

 
 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 16 DE 17 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Materiais e recursos 

Os materiais específicos que se trasladen de forma telemática e os 
materiais habituais de traballo no ámbito docente. Igualmente 
deberemos trasladar e insistir en proporcionar calquera axuda de 
materiais que poida necesitar o alumnado para o desenvolvemento 
axeitado das súas tarefas. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  TToda a comunidade educativa, en especial as familias e alumnado, serán 
informados deste procedemento a través das distintas canles de 
publicación que emprega o Centro;  

 Información por Abalar Móbil. 
 Información na Páxina WEB 
 Información  con nota de enlace en Taboleiro 

Información por comunicación Titorial 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


