
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2019-2020 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN  DO 3º TRIMESTRE 
            
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 

PÁXINA 71 DE 

93 

 CEIP PLURILINGÜE O GRUPO C 

 

 

 

13.ATENCIÓN 
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     O Departamento de Orientación do CEIP Plurilingüe O Grupo debe 

adaptarse a esta nova situación que estamos vivindo e como xefa do 

departamento de Orientación vou a prestar especial atención  os seguintes 

aspectos recollidos nas Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa para o 
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desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020,  nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Desenvolvemento das actuacións, medidas e programas para a 

atención á diversidade establecidas no Plan Xeral de Atención á 

Diversidade do departamento e adaptadas a situación actual: 

- Elaborar os documentos de solicitude de  Flexibilización Educativa: 

informe xustificativo da medida así como a proposta curricular; ademais 

de coordinar a información e asistencia dos pais para a firma da 

autorización da medida. 

- Elaboración de informes que sexan precisos. 

- Coordinar a Atención a Diversidade do centro, a través da coordinación 

coas mestras especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe a través das reunións do Departamento de Orientación 

(realizaranse de maneira semanal a través de videoconferencia): realizar 

a coordinación dos reforzos educativos e das Adaptacións Curriculares 

adaptados á situación de confinamento do alumnado, coordinación cos 

titores e coas familias. 

- Proporcionar asesoramento e colaboración aos titores na elaboración de 

materiais adaptados para o alumnado. 

-  Participar nas accións dirixidas a levar a cabo unha efectiva 

coordinación entre niveis e/ou etapas educativas, a través das reunión 

de ciclo que se efectuarán de forma semanal a través de 

videoconferencia  proporcionando asesoramento e colaboración 

naqueles aspectos que sexan precisos. 

- Desenvolver Programas Individualizados con determinados alumnos/as 

sobre diferentes aspectos como autoestima, habilidades sociais, etc. 

 

 Proporcionar asesoramento os diferentes membros da comunidade 

educativa, para o coidado do seu benestar emocional. 

     A aula virtual do Departamento de Orientación conta con material variado 

como: 

- Apartado específico adicado ao Coronavirus con: 
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o Información sobre o COVID-19. 

o Enlaces de consulta para e de interese xeral para o coidado do 

benestar emocional de pais e profesorado así como para o 

alumnado con NEAE (información aportada polo EOE da Coruña 

dirixida aos Departamentos de Orientación). 

o Rutinas de traballo físico dentro do Plan Proxecta da Xunta de 

Galicia “Móvete connosco na casa”. 

o Contos e cancións dirixidas ao alumnado e adaptadas para 

alumnos/as con NEAE.  

- Información variada para a comunidade educativa sobre os Protocolos 

educativos publicados pola Xunta de Galicia. 

- Materiais para traballar as Habilidades sociais nos distintos cursos da 

Educación Primaria,  fichas para fomentar a autoestima, a xestión do 

conflito así como un diario para desenvolver unha autoestima positiva 

durante este período de confinamento no fogar. 

- Materiais de Educación Emocional para ser utilizado polo profesorado e 

polas familias. 

- Materiais de reforzo educativo para os distintos cursos da Educación 

Primaria, fichas de comprensión lectora, materiais para traballar a 

dislexia,  fichas de atención así como actividades e fichas para o 

alumnado de incorporación tardía (alumnado estranxeiro: fichas de 

vocabulario básico). 

- Contos, audiolibros en galego e castelán e contos adaptados con 

pictogramas. 

- Cortos de animación sobre diferentes temáticas. 

- Cancións.  

 Traballo das mestras especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT) 

e Audición e Linguaxe (AL) 

As mestras especialistas de PT e AL  continuamos co desenvolvemento 

das actuacións, medidas e programas para a atención á diversidade 

establecidas na nosa programación, adaptándoas á situación de confinamento 

que estamos pasando, e asesorando os diferentes membros da comunidade 
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educativa, na medida do posible, tendo especial atención no coidado do seu 

benestar emocional.  

Para favorecer na medida do posible a axeitada atención ao alumnado 

con necesidades educativas especiais, e ao  alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo,  coordinámonos coas titoras e titores para 

consensuar en cada caso o material que se lle manda, o asesoramento á 

familia e para resolver as incidencias que van aparecendo no proceso.  

 

o Nas nosas tarefas destacan: 

● Preparar material adaptado. 

● Avaliar a funcionalidade dos materiais elaborados como base 

para seguir deseñando materiais novos. 

● Orientación ao resto do profesorado para a adaptación dos 

materiais curriculares e de apoio. 

● Coordinarse  cos titores/as e profesores/as de área que participan 

no proceso educativo do alumnado con necesidades. 

● Revisar as ACIS e adaptar as actividades en función dos contidos 

que consideremos primordiais a traballar e os obxectivos que 

pretendamos acadar. 

● Realizar chamadas telefónicas ás familias para estar en contacto 

coas mesmas.  

● Realizar videochamadas para dar o apoio necesario, resolver 

dúbidas e manter o contacto co alumnado. 

● Subir á aula virtual diferentes recursos que promovan a atención á 

diversidade. 

● Realizar reunións do DO para coordinar o traballo.  

● Realizar reunións de ciclo para tratar temas como avaliación, 

tarefas a enviar, metodoloxía, ... 

● Preparar material manipulativo, que logo se lle fai chegar ao 

alumnado, para aqueles nenos e nenas os que o precisan. 

● Facilitar diversidade de recursos en función das necesidades de 

intervención (aplicacións para dispositivos moviles, paxinas web 

de interese, materiais en diferente formato...) 
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o Orientacións metodolóxicas que estamos a seguir : 

- Estamos prestando especial atención a que o traballo adaptado sexa o 

adecuado aos distintos ritmos de traballo e estilos de aprendizaxe do noso 

alumnado, o cal é moi heteroxéneo. Por iso minguarán as esixencias de 

rapidez e cantidade no traballo e optaremos por unha aprendizaxe máis 

lenta pero segura.  

- Establecemos prioridades: replantexámonos as aprendizaxes, contidos e 

actividades, que si son necesarias para o alumnado e as que carecen de 

sentido nun momento determinado, sempre en coordinación cos seus 

titores. 

- As actividades adaptadas para cada alumno/a con necesidades específicas 

de apoio educativo, están sendo deseñadas pensando en que sexan 

atractivas, variadas e sempre significativas para o noso alumnado. E 

sempre ofrecendo varias canles para a súa execución, deixando liberdade 

as familias da opción que elixen para desenvolvelas, xa sexa mediante apps 

educativas, actividades en formato papel e ideas sinxelas de actividades 

manipulativas. 

 

Para continuar coas intervencións dos programas co noso alumnado, 

non sempre podemos darlle continuidade o traballo que faciamos nas aulas, 

pero imos adaptándonos as peculiaridades desta situación aportando o que 

pensamos necesario para facilitar o proceso de aprendizaxe de cada un dos 

alumnos e alumnas, apoiándonos na colaboración familiar e do resto de 

mestres implicados. Nesta situación, a coordinación e colaboración estanos 

resultando a ferramenta imprescindible para levar á práctica a atención a 

diversidade. 

 

o Medios que utilizamos para comunicarnos: 

Para organizarnos sonnos útiles: o correo electrónico, o teléfono, 

ferramentas para realizar videoconferencias ( cisco webex), e outras canles de 

comunicación como apps (WhatsApp...), a aula virtual do centro, etc. 
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1.  Introducción . 

O presente documento constitúe a adaptación dos programas de intervención de 
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todo o alumnado de pedagoxía terapéutica que inclúe a un total de 24 nenos e nenas 

con reforzo educa tivo e adap tación curricula r. 

Ao longo desta adaptación da programación para o 3º trimestre, faremos alusión a 

este alumnado reflectindo necesidades e obxectivos de xeito xeral, priorizando 

aqueles criterios e estándares por curso ( decre to de currículo de Galicia ). 

Para este fin, teranse en conta aspectos como son: a programación de inicio de 

curso, os posibles avances ou retrocesos no proceso de ensino-aprendizaxe que se 

puideron producir e que se abordaron nas distintas avaliacións; e por suposto, 

teranse en conta tamén , a situación actual de confinamento . 

Unha situación actual marcada polas diferencias na adquisición de recursos, distintos 

niveles de autonomía e tamén de autoestima, o cambio da atención presencial ao 

teletraballo , a situación económica , cultural e social de cada familia . 

Reflexaranse ademais as metodoloxías, recursos e coordinación co resto do 

profesorado na toma de decisións na priorización de contidos e na avaliación final de 

curso.   

 

 

 

2. Aspectos xerais do alumnado con necesidade específica de apoio educativo . 

A actución está referida ás áreas instrum entais básicas: lectura , escritu ra, 

razoamento lóxico-m atem ático e cálculo . 

Existen necesidades que podem os resumir nas seguin tes: 

- Necesidade de relacionarse cos demais de xeito correcto e efectivo en 

diferentes situacións e contextos. 

- Necesidade de mellorar a atención, concentración e memoria.  

- Necesidade de fomentar a súa autoestima e autoconcepto. 

- Necesidade de recibir apoio educativo nas técnicas instrumentais básicas.  

- Necesidade de acadar todas as competencias, especialmente: 

 Lingüística: expresión oral (falar, conversar, dialogar, vocabulario), ler, 

escribir, comprensión, expresión e ortografía. 

 Matemáticas: números, operacións, medidas, xeometría e resolución de 

problemas. 

 Coñecemento e interacción co mundo físico: destrezas manipulativas 

básicas e, motricidade fina e grosa. 

 Social e cidadá: relación cos iguais (interacción-participación), e 

habilidades de relación social. 
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 Aprender a aprender: aprendizaxe autónomo e, revisión e presentación 

de traballos. 

 Autonomía e iniciativa persoal: fixar metas, planificar, capacidade de 

elixir, de decidir, de ter criterio e de autoavaliarse. 

 Emocional: autoconcepto e autoestima, tolerancia á frustración, empatía 

e autocontrol. 

Para satisfacer ditas necesidades, os obxectivos que se están a perseguir son os 

seguintes: 

- Ir conformando unha  imaxe positiva de si mesmo, coñecendo e valorando as 

súas propias posibilidades e limitacións; adquirindo un autoconcepto 

académico positivo. 

- Desenvolver a capacidade de expresión, comprensión e comunicación a través 

da linguaxe oral e escrita coa finalidade de comunicar desexos, intencións, 

sentimentos, opinións,… 

- Mellorar os procesos cognitivos básicos: atención, percepción e memoria.  

- Prestar atención educativa nas aprendizaxes instrumentais básicas: lectura, 

escritura, razoamento e cálculo. 

- Desenvolver a capacidade de expresión, comprensión e comunicación a través 

da linguaxe oral e escrita. 

- Adquirir os obxectivos, contidos e competencias propios do seu nivel ou nos 

concretados nas distintas ACS. 
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3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (áreas de 

linguas e matemáticas) 

Tendo en conta os criterios, estándares e competencias imprescindibles das distintas 

titorías, neste apartado recolleranse os criterios e estándares prioritarios para cada 

grupo de alumnos e alumnas con reforzo educativo adaptando así o 3º trimestre.  

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 3ºcurso de E.P.  

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

B1.1.Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando a 

quenda de palabra e a intervención dos e das 

demais. 

LCB1.1.1. Expresa de forma global, ideas, 

opinións e sentimentos con certa claridade. 

CCL CAA CSC 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de 

forma oral para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes situación de aula. 

LCB1.3.1. Participa activamente e con 
coherencia básica en diversas situacións de 
comunicación 

CCL CD, CAA 

CSC CSIEE 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais 
de textos orais breves e sinxelos de diferente 
tipoloxía, segundo a forma da mensaxe 

LCB1.5.4. Utiliza de xeito guiado a 

información recollida, para levar a cabo 

diversas actividades en situacións de 

aprendizaxe. 

CCL CAA 

CSIEE 

 

B1.9. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar e preguntar. 

LCB 1.9.1. Emprega de xeito efectivo a 
linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita e pregunta para asegurar a 
comprensión. 

CCL CAA 
CSC CSIEE 

B2. 3. Utilizar de xeito guiado estratexias 
elementais para a comprensión lectora de 
textos moi sinxelos de diversa tipoloxía 

LCB2. 3.2 .Utilizar de xeito guiado 
estratexias elementais para a comprensión 
lectora de textos moi sinxelos de diversa 
tipoloxía 

CCL CAA 

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos 
de textos. 

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as 
Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para buscar información 

CCL CAA 

B4.4. Utilizar programas educativos dixitais 
para realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe 

LCB4.4.1. Utiliza de forma guiada, distintos 
programas educativos dixitais. 

CCL 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 3ºcurso de E.P.  

ÁREA DE LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

B1.3. Comprender e producir textos orais 

sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre 

iguais, comprendendo o que di o interlocutor 

CCL CD, CAA 

CSC CSIEE 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 3ºcurso de E.P. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado 

dos problemas (datos, relacións entre os 

datos, contexto do problema, pregunta 

realizada 

CCL 

CMCT 

CAA 

B1.2. Identificar e resolver problemas da vida 

cotiá, axeitados ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos coñecementos 

matemáticos 

MTB1.2.1. Planifica o proceso de traballo 
con preguntas apropiadas 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

B1.3. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo 
habitual no proceso de aprendizaxe, 

MTB1.3.1. Iníciase na utilización de 

ferramentas tecnolóxicas 

CMCT 

CD 

CAA 

B2.4. Identificar, resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecer 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen 
o dominio dos contidos traballados, de

CMCT CCL 

académico e intervindo adecuadamente 

B1.5.Participar nas diversas situacións de 

interacción oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas normas 

que rexen a interacción oral. 

LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas 
participantes nos intercambios orais. 

CCL CAA 

CSIEE 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en textos 
sinxelos de soportes variados (webs infantís, 
libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información 

relevante de textos sinxelos procedentes dos 

medios de comunicación social ou propios 

de situacións cotiás. 

CCL 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias 
para mellorar a lectura. 

LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o 
posible contido dun texto antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións. 

CCL 

B2.5. Utilizar de xeito guiado as tecnoloxías da 
información para obter información e modelos 
para a lectura. 

LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as 
tecnoloxías da información para obter 
información e modelos para a lectura. 

CCL 

CAA 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos 

escritos en calquera soporte e valorar a lingua 

escrita como medio de comunicación e de 

expresión creativa. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos 
seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: marxes, disposición no papel, 
limpeza, calidade caligráfica, separación 
entre parágrafos, interliñado… 

CCL 

CAA 
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tándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 4ºcurso de E.P. 

ÁREA DE LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

B1.3. Comprender e producir textos orais 

propios do uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre 

iguais, comprendendo o que di o interlocutor 

e intervindo coas propostas propias. 

CCL CD, CAA 

CSC CSIEE 

B1.5. Participar nas diversas situacións de 

intercambio oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas normas 

que rexen a interacción oral. 

LGB1.5.5. Participa na conversa formulando 
e contestando preguntas. 

CCL CAA 

CSIEE 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de 
soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información 

relevante en textos propios de situacións 

cotiás e dos medios de comunicación social 

nos que esta se amose de forma evidente. 

CCL 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias 
para mellorar a lectura. 

LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o 
posible contido dun texto antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións. 

CCL 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información 
para obter información necesaria para a 
realización das súas tarefas. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma guiada, as 
tecnoloxías da información para obter 
información. 

CCL 

CAA 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos 
escritos en calquera soporte e valorar a lingua 
escrita como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos 
seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: marxes, disposición no papel, 
limpeza, calidade caligráfica, interliñado… en 
calquera soporte. 

CCL 

CAA 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 4ºcurso de E.P. 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as 

normas da comunicación: quenda de palabra, 

escoitar. 

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, 

opinións, sentimentos con certa claridade. 

CCL  CAA 

CSC 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de 

forma oral para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes situacións. 

LCB1.3.1. Participa activamente e con 
coherencia na secuencia das súas ideas en 
diversas situación de comunicación. 

CCL  CD 
CAA  CSC 
CSIEE 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados á idade e utilizando a lectura como 
medio para ampliar o vocabulario e fixar a 
ortografía. 

LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre 

as diversas tipoloxías textuais en textos do 

ámbito escolar e social. 

CCL  CAA 

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión 
de textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.3. Activa coñecementos previos 
axudándose deles para comprender un 
texto. 

CCL  CMCT 
 CCA 

B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e tratamento 
guiado da información. 

LCB2.8.1. Utiliza as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para a procura 
e tratamento guiado da información. 

CCL  CSC 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes 
tipos de palabras nun texto. 

CCL 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais e 
outros recursos didácticos ao seu alcance e 
propios da súa idade para realizar tarefas e 
avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas 
educativos dixitais e outros recursos 
didácticos ao seu alcance e propios da súa 
idade como apoio e reforzo da aprendizaxe. 

CCL 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 4ºcurso de E.P. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de 

problemas. 

CMCT  CAA 
CSIEE 

B1.5. Desenvolver e cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao traballo matemático 

MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes 
axeitadas para o traballo en matemáticas: 
esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada. 

CMCT  CD 
CAA 

B1.6. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo 
habitual no proceso de aprendizaxe 

MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas 

para a realización de cálculos numéricos, 

para aprender e resolver problemas. 

CMCT  CD 
CAA 

B2.3. Operar cos números tendo en conta a 
xerarquía nas operacións, aplicando as súas 
propiedades, as estratexias persoais e os 
diferentes procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que se realizará 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación, calculadora), usando o máis 
adecuado. 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das 
operacións e as relacións entre elas. 

CMCT 
CCEC  CCL 

CAA 

B2.5. Identificar, resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de
problemas.

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen 
o dominio dos contidos traballados.

CMCT  
CCEC  CCL 

CAA 

B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias entre 
as diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as 
equivalencias entre as diferentes moedas e 
billetes do sistema monetario da Unión 
Europea utilizándoas tanto para resolver 
problemas en situación reais coma 
figuradas. 

CMCT 

conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorar a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados 

razoamento. 

B3.5. Coñecer o valor e as equivalencias entre 
as diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

MTB3.5.1. Coñece a función, o valor e as 
equivalencias entre as diferentes moedas e 
billetes do sistema monetario da Unión 
Europea utilizándoas tanto para resolver 
problemas en situación reais como 
figuradas. 

CMCT 

CCL 

CAA 

. B3.6. Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso 
seguido na resolución de problemas: 
revisando as operacións utilizadas, as 
unidades 

CMCT 

CCL 

CAA 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 5ºcurso de E.P. 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando as 

normas da comunicación: quenda de palabra, 

escoita atenta e incorporación ás intervencións 

dos e das demais. 

LCB1.1.2. Expresa ideas, pensamentos, 

opinións, sentimentos e emocións con 

claridade. 

CCL - CAA 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais 

dos textos orais, e identificar ideas ou valores 

non explícitos accesibles á súa idade. 

LCB1.5.1. Comprende a de forma global a 
información xeral de textos orais de uso 
habitual,do ámbito escolar e social, identifica 
o tema e selecciona as ideas principais

CCL - CAA 

B1.9. Valorar os medios de comunicación 

social como instrumento de aprendizaxe e de 

acceso a informacións e experiencias de outras 

persoas. 

LCB1.9.1. Resume entrevistas, noticias e 

debates infantís… procedentes da radio, 

televisión e da internet. 

CCL - CD - 

CAA - CSC 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes 

textos, con fluidez e entoación adecuada. 

LCB2.1.3. Comprende información global e 

específica en textos de diferente tipoloxía do 

ámbito escolar e social. 

CCL - CAA 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 

diferentes intencións comunicativas, con 

coherencia, aplicando as regras ortográficas e 

coidando a caligrafía, a orde e a presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos organizando as 

ideas con cohesión básica e respectando as 

normas gramaticais e ortográficas. 

CCL - CAA 

B3.3. Aplicar todas as fases do proceso de 

escritura na produción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, 

revisión e reescritura, utilizando esquemas e 

mapas conceptuais, aplicando estratexias de 

tratamento da información, redactando os seus 

textos con claridade, precisión e corrección e 

avaliando, coa axuda de guías, as producións 

propias e alleas. 

LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de 

puntuación, as regras de acentuación e 

ortográficas propias do nivel nos seus textos 

escritos. 

CCL 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes 

tipos de palabras nun texto. 

CCL 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 5ºcurso de E.P. 

ÁREA DE LINGUA GALEGA 
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Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

. B1.4. Comprender e producir textos orais 

propios do uso cotián ou do ámbito académico. 

. LGB1.4.3. Iníciase na elaboración de 

pequenas exposicións orais na aula 

adecuando o discurso ás diferentes 

necesidades comunicativas (narrar, describir 

e expoñer), utilizando o dicionario se é 

preciso. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 

seleccionar in- formación explícita en textos 

escritos de soportes va riados (webs infantís, 

libros, carteis) e iniciar a realiza ción de 

inferencias para determinar intencións e dobres 

sentidos bastante evidentes. 

LGB2.1.1. Comprende a información 

relevante de textos procedentes dos medios 

de comunicación social ou propios de 

situacións cotiás. 

CCL 

CD 

CSC 

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e 

capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar 

preferencias. 

LGB2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, 

opinións e valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

CCL 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 

planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación 
(punto, coma, punto e coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de exclamación 
e interroga- ción) 
 

CCL 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos 
escritos en calquera soporte e valorar a lingua 
escrita como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos 
seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: marxes, disposición no papel, 
limpeza, calidade caligráfica, separación 
entre parágrafos,  

interliñado… en calquera soporte. 

CCL 

CAA 

CD 

 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, funcionalmente, como apoio 
á comprensión e á produción de textos, así 
como aplicar o seu coñecemento no uso da 
lingua. 

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes 
categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, 
adxectivo, adverbio, verbo e preposición. 

CCL 

CAA 

B5.1 Escoitar, memorizar, reproducir e valorar 
textos procedentes da literatura popular galega 
e da litera tura galega en xeral. 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura oral 
galega como fonte de coñecemento da nosa 
cultura e como recurso de gozo persoal. 

CCL 

CCEC 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 5ºcurso de E.P.  

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
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Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

B1.4. Superar bloqueos e inseguridades ante 
resolución de situacións descoñecidas. 

 

MTB1.4.1.  
Toma decisións nos procesos de resolucións 
de problemas valorando as consecuencias 
destas e a súa conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

 

CMCT 

CAA 
 CSIEE 

 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 

razoamentos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas). 

 

MTB2.1.2.  
Le, escribe e ordena en textos numéricos e 
da vida cotiá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o 
valor de posición de cada unha das súas 
cifras. 
 

CMCT CAA 

CCL 

B2.6. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de 

resolución de problemas e en situacións da 

vida cotiá. 

 

MTB2.6.1.  
Emprega e automatiza algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación e división con 
distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións cotiás. 

 

CMCT 

 CAA 

 

B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións 
gráficas dun conxunto de datos relativos ao 
contorno inmediato. 

 

MTB5.1.2.  
Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: 
diagramas de barras, poligonais e sectoriais, 
con datos obtidos de situacións moi 
próximas. 
 

CMCT 

 CAA 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 6ºcurso de E.P.  

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas  ou espontáneas, respectando as 

normas da comunicación: quenda de palabra, 

organizar o discurso, escoitar e incorporar as 

intervencións dos e das demais 

LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, 

cohe rencia e corrección. 

CCL CAA CSC 

B1.4. Analizar e valorar con sentido crítico as 

mensaxes orais. 

 

LCB1.4.2. Comprende a información xeral en 

textos orais de uso habitual, do ámbito 

escolar e social. 

CCL CAA 

B1.8. Comprender textos orais segundo a súa 

tipoloxía: atendendo á forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados, 

LCB1.8.3. Utiliza a información recollida 

para levar a cabo diversas actividades en 

situacións de aprendizaxe individual ou 

CD CAA 

CSC 
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expositivos e argumentativos) e a súa 

intención comunicativa (informativos, 

literarios, prescritivos e persuasivos). 

 

colectiva. 

 

CSIEE 

 

B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso 

da lingua, explorando canles que 

desenvolvan a sensibilidade, a creatividade e 

a estética. 

LCB3.5.1.Pon  interese  e  esfórzase  por  

escribir correctamente de forma persoal. 

CCL 

CAA 

 

B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 

a Comunica- ción de modo eficiente e 

responsable para presentar as súas 

producións 

LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para escribir, presentar os 

textos e buscar información, crear tá boas e 

gráficas. 

CCL 

CD 

CAA 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísti cas a través do uso 

da lingua. 

 

Identifica e clasifica os diferentes tipos de 

palabras nun texto. 

CCL 

B4.3. Sistematizar a adquisición de 

vocabulario a través dos textos. 

LCB4.3.3.Recoñece e usa correctamente as 

normas ortográficas nas súas producións 

escritas 

CCL 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 6ºcurso de E.P.  

ÁREA DE LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

B1.4. Comprender e producir textos orais 

propios do uso cotián ou do ámbito académico 
LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na 

aula ade- cuando o discurso ás diferentes 

necesidades comu- nicativas (narrar, 

describir e expoñer), utilizando o dicionario 

se é preciso. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

B3.1. Usar as estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, 

antes de comezar a escribir, xerando ideas, 

seleccionando e estruturando a información, 

mediante notas, esque- mas, guións ou 

mapas conceptuais. 

CCL CSIEE 

CAA 

Respecta as regras de puntuación no texto. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
. 
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gramatical básica, implícita e funcionalmente, 

como apoio á comprensión e á produción de 

textos, así como aplicar o seu coñecemento 

no uso da lingua. 

 

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes 

categorías gra- maticais pola súa función na 

lingua: substantivo, artigo, pronome, 

adxectivo, adverbio, verbo, preposi- ción, 

conxunción e interxección. 

CCL CAA 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos 

escritos en cal- quera soporte e valorar a 

lingua escrita como medio de comunicación 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos 

traballos escri- tos, en calquera soporte. 

 

CCL 

CD 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e 

valorar textos pro- cedentes da literatura 

popular galega e da literatura galega en xeral 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura 

galega (oral ou non) como fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como 

recurso de gozo persoal. 

 

CCL 

CCEC 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: alumnado de reforzo de 6ºcurso de E.P.  

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

B2.6. Operar cos números tendo en conta a 

xerarquía   nas operación,aplicando as 

propiedades destas, as estratexias persoais e 

os diferentes procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se realizará 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora) 

MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións 

e os usos da paréntese. 

CMCT 

CAA 

B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a 

proporcionalidade directa para interpretar e 

intercambiar información e resolver problemas 

en contextos da vida cotiá. 

MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá 

utilizando porcentaxes e regra de tres en 

situacións de proporcionalidade directa, 

explicando oralmente e por escrito o 

significado dos datos, a situación formulada, 

o proceso seguido e as solucións obtidas. 

CMCT 

B2.9. Identificar, resolver problemas da vida 

cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos coñecementos 

matemáticos adecuados e reflexionando sobre 

o proceso aplicado para a resolución de 

problemas 

MTB2.9.2. Reflexiona sobre o procedemento 

aplicado á resolución de problemas: 

revisando as operacións empregadas, as 

unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto e 

buscando outras formas de resolvelo. 

CMCT CAA 

CCL CSIEE 

B5.2. Realizar, ler e interpretar representacións  

gráficas dun conxunto de datos relativos ao 

contorno inmediato. 

MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi 

sinxelos: diagramas de barras, poligonais e 

sectoriais, con datos obtidos de situacións 

moi próximas. 

CMCT 

CAA 
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4. Avaliación e cualificación. 

 

 

5. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 

e no seu caso ampliación) 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Diario de clase, observación directa ao longo das videoconferencias. 

Instrumentos: 

Faranse clases online, debates, preguntas curtas sobre contidos de 

repaso, e todos os procedementos e instrumentos que ademais poda 

levar a cabo o seu titor ou titora. 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Todos os recollidos na programación, en relación directa cos 

obxectivos, criterios e estándares reflexados nas mesmas, así como 

todos aqueles que determinen os mestres titores/as neste trimestre e 

en colaboración co resto do profesorado que imparta docencia co  

mesmo alumnado. 

 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación , repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  
De repaso dos contidos traballados (fichas, material 
manipulativo, investigación) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

- Continuar partindo sempre dos seus coñecementos previos. 

- Partir dos intereses do alumno/a e da actividade lúdica. 

- Potenciar aprendizaxes partindo da experiencia. 

- Favorecer a comunicación e interacción mestre/a-alumno/a-

alumno/a. 

- Favorecer a xeneralización das aprendizaxes a diferentes 

ámbitos. 
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- Técnicas de modificación de conduta (como o reforzo 

positivo). 

- Introducir técnicas de aprendizaxe condutistas (encadeamento 

cara adiante e atrás, esvaecemento de axuda, aprendizaxe 

sen erro, modelado e moldeado…) e cognitivas (auto-

instrucións de Meichenbaum…). 

- Aprendizaxe activa, potenciando situacións e tempos onde os 

nenos/as poidan desenvolver as súas capacidades para 

manipular, explorar, observar, experimentar, construír... coa 

colaboración da familia. 

- Favorecer a adquisición das competencias clave. 

- Potenciar técnicas que favorezan a experiencia directa e a 

comunicación. 

- Adecuar a linguaxe ao nivel comprensivo dos alumnos/as. A 

nosa linguaxe debe ser clara e sinxela pero ben estruturada, 

con apoios xestuais ou visuais para facilitar a comprensión. 

Debemos prestar atención aos seus intentos comunicativos, 

valorar os seus esforzos e respectar o seu ritmo de 

aprendizaxe. 

- Planificar actividades de forma estruturada e en pequenos 

pasos. 

- Potenciar a autonomía dos alumnos/as. 

 

Materiais e recursos 

Recursos humanos: mestra PT, mestres titores e mestres 

especialistas. 

Recursos materiais empregados: ordenadores, tabletas, 

teléfonos, todo tipo de material funxible e non funxible, uso de 

apps e medios tecnolóxicos. 
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6. Información e publicidade.  

 

7. Conclusión. 

A situación actual á que se facía referencia na parte introdutoria deste documento, 

reflexa tamén aspectos positivos dentro de todas as posibles limitacións e situacións 

das condicións persoais de cada docen te e de cada familia .  

O teletraballo en si, aínda que non é a mellor opción na nosa profesión, fixo posible 

un maior acercamento ás familias na maioría dos casos; videoconferencias, 

videochamadas, mensaxe electrónico e wasap,…, abre unha pequena fiestra ás 

nosas casas de xeito bidireccional, acércanos a ver máis de preto as inquietudes, 

dúbidas e situacións de cada caso en particular e que incide directamente no estado 

emocional de cada neno e nena . 

Os docentes tivemos que reinvertarnos, buscar estratexias e recursos que non se 

empregaban habitualmente, tivemos que coordinarnos máis se cabe polo ben común 

do noso alumnado . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 

informar ao alumnado.  

O alumnado e as súas familias serán informadas por distintos 

medios, especialmente tecnolóxicos, a través de 

videoconferencias, videochamadas e chamadas directas, wasap, 

abalar, aula virtual do colexio… 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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