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1. ÁREA DE MATEMÁTICAS        3º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados. Le, escribe e ordena números ata o 99.999. 

Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 99.999 

Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas 

Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta e multiplicación . 

Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as 
solucións obtidas. 

Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os 
datos, contexto do problema, pregunta realizada). 

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

Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, 
empregando estratexias heurísticas, de razoamento. 

Coñecer e distinguir a circunferencia e o círculo, así como os seus 
elementos básicos 

Coñece e diferenza a circunferencia do círculo e distingue os seus elementos. 

Saber o que é un ángulo e as clases de ángulos. Distingue entre ángulos agudos, rectos e obtusos. 

Identificar figuras planas  nomeando e recoñecendo os seus elementos 
básicos (lados, vértices e ángulos). 

Coñece e identifica os elementos básicos das figuras planas (lado, ángulo e 
vértice). 
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1. ÁREA DE LENGUA CASTELLANA             3º E. PRIMARIA       

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 

Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa claridade. 

Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, 
respecto da opinión dos e das demais. 

Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e 
integrala na produción propia. 

Integra de xeito global os recursos verbais e non verbais para comunicarse 
oralmente, identificando o valor comunicativo destes. 

Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas. 

Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes situación de aula. 

Participa activamente e con coherencia básica en diversas situacións de 
comunicación. 

Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. 
Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita 
e pregunta para asegurar a comprensión. 

Ler en voz alta e en silencio diferentes textos. 
Le en voz alta, sen dificultade, diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade.  

Le en silencio textos sinxelos próximos á súa experiencia. 

Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e valorar a 
lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a ortografía 
correcta e como gozo persoal. 

Distingue en textos do ámbito escolar e social e de forma xeral, entre as 
diversas tipoloxías atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e á súa intención comunicativa (informativos, 
literarios e prescritivos). 

Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida 
cotiá, do ámbito escolar e social, utilizando elementos de cohesión básicos: 
noticias, contos, 
narracións,  receitas, instrucións, normas… 

Reproduce textos ditados sinxelos. 

Facer a lectura expresiva e interpretativa de textos literarios narrativos, 
líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e interpretar algúns 
recursos da linguaxe literaria. 

Realiza, de xeito guiado, lecturas comentadas de textos narrativos sinxelos de 
tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura 
actual. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 15 CEIP FOGAR 
3º E. PRIMARIA 

TODAS AS ÁREAS 
 

  

 

 

Reproducir a partir de modelos dados textos literarios moi sinxelos, en 
prosa ou en verso, con sentido estético e creatividade: contos e poemas. 

Crea, con axuda, sinxelos textos literarios moi sinxelos (contos, poemas) a 
partir de pautas ou modelos dados. 

Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 
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1. ÁREA DE LINGUA GALEGA           3º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou 
do ámbito académico. 

Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor 
e intervindo adecuadamente.  

Segue unha exposición da clase e extrae o sentido global e as informacións 
máis relevantes, preguntando se é necesario para verificar a súa 
comprensión. 

Manter unha actitude de escoita adecuada, respectando as opinións 
dos e das demais. 

Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións sen 
interromper.  

Respecta as opinións da persoa que fala. 

Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen 
na aula. 

Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

Ler, en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego, adaptados á 
súa idade e aos seus intereses. 

Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade. 

Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, en silencio, sen 
dificultade. 

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

Elabora diferentes tipos de textos propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos: narrativos, mensaxes curtas, normas de convivencia, 
avisos, instrucións…  

Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos sinxelos, procedentes 
da literatura galega en xeral, e da literatura galega popular en 
particular. 

Escoita, memoriza e reproduce textos sinxelos procedentes da literatura 
popular oral galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos) e da 
literatura galega en xeral. 

Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que coñece ou 
está a aprender para reflexionar sobre como mellorar os seus procesos 
comunicativos na lingua galega, recoñecer as posibles interferencias e 
lograr unha competencia comunicativa integrada. 

Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, 
morfolóxicas e léxicas moi evidentes e básicas entre todas as linguas que 
coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe. 
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1. ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS        3º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis 
importantes para o seu funcionamento 

Coñece os principais órganos vitais e entende a súa importancia no 
funcionamento do organismo. 

Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o 
desenvolvemento persoal de determinados hábitos de alimentación, 
hixiene, exercicio físico e descanso deseñando protocolos para a súa 
prevención. 

Recoñece algúns factores causantes das enfermidades máis habituais (caries, 
catarros, gripe e obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención. 

Deseñar un menú equilibrado para a súa idade 
Diferencia entre dieta equilibrada e non equilibrada e elabora un menú 
saudable na escola. 

Observar e rexistrar de forma cooperativa, algún proceso asociado ao 
ciclo vital dun ser vivo, no seu medio ou na aula. Comunicar de xeito 
oral e escrito os resultados, empregando soportes textuais variados. 

Coñece as funcións de relación, reprodución e alimentación dun ser vivo e as 
explica empregando diferentes soportes. 

Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para recoñecer 
os cambios de estado da auga. 

Explica os cambios de estado da auga en fenómenos naturais e situacións da 
vida cotián. 

Realizar mesturas sinxelas con sustancias relacionadas coa vida 
doméstica e do contorno, achegando conclusións sobre os resultados. 

Realiza algunhas mesturas de uso doméstico e presenta conclusións dos 
resultados. 
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1. ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS        3º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un 
comportamento de respecto e tolerancia ante as diferentes ideas e 
achegas alleas nos diálogos e debates. 

Participa en actividades individuais e de grupo e, emprega estratexias de 
traballo cooperativo adoitando un comportamento responsable, construtivo e 
solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático. 

Recoñecer e situar os elementos principais do sistema solar: o Sol, os 
planetas e as súas características básicas. 

Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os planetas 
e recoñece algunha das súas características básicas. 

Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo as súas 
características principais, movementos e consecuencias máis directas 
que producen na súa vida diaria e na contorna próxima. 

Describe de forma sinxela os movementos terrestres, o eixe do xiro e os polos 
xeográficos, como se produce o cambio entre o día e a noite e as estacións do 
ano como consecuencia dos movementos terrestres.  

Identifica a Lúa como satélite da Terra e describe algunha das súas 
característica principais. 

Identificar as capas da Terra segundo a súa estrutura sexa interna ou 
externa. Explicar que é un volcán, que acontece no momento da 
erupción. 

Identifica, nomea e describe as capas da Terra.. 

Explica que é un volcán e que acontece cando entra en erupción. 

Identificar as distintas formas de representar a superficie terrestre. 
Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, 
planisferios e globos terráqueos 

Orientarse no espazo próximo empregando algunha técnica de 
orientación e instrumentos. 

Orientase no espazo empregando algunha técnica de orientación e 
instrumento. 

Identificar a atmosfera como escenario dos fenómenos meteorolóxicos, 
coñecer algúns destes fenómenos máis frecuentes na súa contorna e 
explicar, de maneira sinxela como se forman as nubes e as precipitación. 

Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e describe as causas que producen 
a formación das nubes e as precipitacións 

Explicar como se produce o ciclo da auga e as súas fases relacionándoos 
cos elementos da paisaxe da súa contorna próxima. 

Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. 
 

Explicar que é unha paisaxe, os seus elementos básicos e recoñecer os 
distintos tipos de paisaxes de Galicia. 

Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece as diferentes tipos de 
paisaxe básicas na comunidade autónoma. 

Explicar a importancia e as consecuencias da intervención humana no Explica o impacto e as consecuencias negativas que a acción humana ten sobre 
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medio próximo valorando a necesidade dun desenvolvemento sostible. o medio máis próximo.  

Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e un consumo 
responsable. 

1. ÁREA DE LINGUA INGLESA      3º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 
Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais utilizando as 
fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

Obter e dar información básica persoal. 
Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, 
idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre os demais. 

Expresar a localización dos obxectos ou animais. Expresa e identifica a localización básica de obxectos ou animais. 

Expresar nocións básicas e relativas a cantidade, posesión, número, 
tempo atmosférico. 

Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples con imaxes ilustrativas 

Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal docente. 

Completa un formulario en liña cos seus datos (nome, apelidos, idade…). 
Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental. 

Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de 
obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando 
expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 
illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or). 

Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 
rimas) aprendidos a través de xogos. 

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

Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 
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1. ÁREA DE E. MUSICAL       3º E. PRIMARIA 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son. 
Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a 
audición dunha peza musical. 

Identificar e describir as características de elementos musicais e 
calidades dos sons do contexto. 

Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto 

Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos 
materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas 
musicais sinxelas e para representacións dramáticas. 

3. ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA        3º E. PRIMARIA 

4. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Clasificar texturas, formas e cores atendendo a distintos criterios. 
Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e cores nas 
composicións artísticas. 

Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un 
produto artístico final. 

Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha intención estética, 
manexando diferentes técnicas. 

Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) 
para a composición de obras. 

Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas 
técnicas e actividades manipulativas. 

Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas. 

Coidar o material e os espazos e utilizalos adecuadamente. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 

Respectar e valorar o traballo individual e en grupo. Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das demais persoas e 
colaborando coas tarefas  que lle foran encomendadas. 
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3. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA       3º E. PRIMARIA 

4. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Buscar e presentar información e compartila, utilizando fontes de 
información determinadas facendo uso das tecnoloxías da información 
e a comunicación como recurso de apoio á área. 

Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas 

Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais,seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas. 

Realiza desprazamentos e saltos en diferentes tipos de contornos intentando 
non perder o equilibrio nin a continuidade. 

Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar 

Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde. 

Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación e 
as medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física. 

Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física 

Relacionar os conceptos específicos de Educación física eos 
introducidos  noutras áreas coa práctica de actividades físicodeportivas 

Comeza a recoñecer algunha capacidade física básica implicada nos xogos e 
actividades deportivas. 
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1.  ÁREA DE VALORES           3º E. PRIMARIA    

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a tomando decisións meditadas 
e responsables, baseadas nun bo autoconcepto. 

Reflexiona sobre os trazos característicos da súa personalidade e verbaliza as 
conclusións. 

. Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de 
forma positiva. 

Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións e das 
demais persoas. 

. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 

Define e formula claramente problemas de convivencia. 

Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

Expresar con claridade opinións, sentimentos e emocións. 

Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades 
sociais. 

Participa activamente en actividades que contribúen á cohesión dos grupos 
sociais aos que pertence. 

Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. 
Respecta e acepta as diferenzas individuais. Recoñece, e identifica as 
calidades doutras persoas. 

Contribuír á mellora do clima do grupo, amosando actitudes 
cooperativas e establecendo relacións respectuosas. 

Forma parte activa das dinámicas do grupo.Establece e mantén relacións 
emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza 
mutua 
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1. ÁREA DE RELIXIÓN            3º E. PRIMARIA    

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender que a elección que fan Adán e Eva é un rexeitamento ao 
don de Deus. 

Le, identifica e explica coas súas palabras as consecuencias do rexeitamento de 
Adán e Eva ao don de Deus, descritas no relato bíblico. 

Descubrir a importancia de Moisés para a liberación do pobo de Israel. 
Expresa graficamente momentos significativos da tarefa de Moisés para 
liberar ao pobo. 

Asociar o Bautismo de Xesús co momento no que inicia a súa vida 
pública. 

Narra os cambios que o Bautismo introduce na vida de Xesús. 

Identificar e valorar as accións da Igrexa que continúan a misión de 
Xesús. 

Busca testemuños da acción misioneira e caritativa da igrexa. 

Comprender que a oración do Nosopai expresa a pertenza á 
comunidade eclesial. 

Explica significativamente a orixe do Nosopai. 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación adecúanse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do 
curso 2019-2020. Non obstante, dáselle prioridade á  avaliación, atendendo ao seu carácter continuo e global, 
diagnóstico e formativo, a partir das avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas durante este período, sempre 
que iso favoreza ao alumno ou á 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: 
Na actualidade, e por mor das circunstancias especiais, os instrumentos de avaliación que empregaremos de forma 
preferente son: 
Seguimento das actividades baixo o control titorial nas diversas canles estipuladas a tal efecto. 
Outros que poidan establecerse segundo as propostas telemáticas establecidas. 

Cualificación final 

A avaliación e cualificación do alumno adáptase as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como 
ás actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de 
alarma polo Real Decreto 463/2020, polo que en atención ao criterio de avaliación continúa consignarase a cualificación 
final coa media das dúas primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do 
alumnado, ata nun máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido desde a suspensión 
da actividade lectiva presencial nas aulas físicas. 
Poderá promocionar o alumnado, e de maneira excepcional, neste curso 2019-20 sen ter  en  conta limitacións  que  
afecten  ao  número  de  áreas  pendentes. 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 próximo curso escolar 2020-2021 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Desenvolvemento de actividades de repaso, recuperación, 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. 
Preténdese  reforzar o aprendido de maneira que, a vez que se repasan contidos se practiquen competencias 
básicas. Tamén ampliaremos algúns contidos que consideramos lles resultan o suficientemente asequibles e 
cercanos á súa realidade . 
Propóñense actividades programadas por día e semana que se facilitan a través da web do colexio.  

 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

 

A metodoloxía a desenvolver neste período será activa, innovadora, proporcionará ao alumnado o apoio e 
seguimento necesario para facilitar o asentamento da súa aprendizaxe, a recuperación e reforzo das 
competencias e a asimilación de novas facetas que requiran un mínimo de intervención directa e que fomenten 
a autonomía e progresión paulatina das aprendizaxes do discente.  
Así mesmo o nivel, e coa finalidade de axudar ao alumnado, organizarase a actividade de xeito gradual cunha 
continua progresión, autorregulando a súa aprendizaxe. Así mesmo o nivel, por medio da súa coordinación, 
organizará 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 que programará as medidas necesarias para a atención á 
diversidade segundo o Plan Xeral (PAD) elaborado a principios de curso. 
O alumnado sen conectividade será identificado (como xa se fixo a comezos deste período) e manterase con eles 
un seguimento continuo por outros medios.  
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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. 

 

5. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Toda comunidade educativa, en especial as familias e alumnado, serán informados deste procedemento a 
través dalgunhas destas canles de publicación que emprega o Centro;  
- Información por Abalar Móbil. 
- Información por correo electrónico. 
- Información en Páxina WEB 
- Información por plataforma virtual. 
- Información por comunicación Titorial 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro e demais medios habituais do Centro. 


