
 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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.  
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1. Criterios de avaliación e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Competencias  

Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

Coñecer as características diferenciais do seu corpo. 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Progresar nas súas habilidades motrices de carácter fino. 
Autonomía e iniciativa persoal. Competencia para  aprender a 
aprender. 

Afianzar a súa autonomía no ámbito escolar e familiar. Autonomía e iniciativa persoal. 

Expresar sentimentos, necesidades, intereses, desexos… mediante a lingua 
oral e a través doutras linguaxes. 

Competencia en comunicación lingüística. Competencia social e 
cidadá. 

Controlar o seu corpo en actividades de movemento, equilibrio e relaxación. Autonomía e iniciativa persoal. 

Área de coñecemento do entorno. 

Afianzar nas nocións espazo- temporais aprendidas. 

Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

Utilizar adecuadamente os cuantificadores básicos aprendidos. Competencia matemática. 

Coñecer a serie numérica ata o cardinal 9. Competencia matemática. 

Asociar correctamente a grafía dos nove primeiros números coas cantidades 
correspondentes. 

Competencia matemática. Competencia  para aprender a aprender. 

Recoñecer as formas xeométricas planas. Competencia matemática. 

Realizar clasificacións e seriacións sinxelas. Competencia matemática. Competencia para aprender a aprender. 

Iniciarse na suma. Competencia matemática. 

Área de linguaxes: comunicación e representación 

Aumentar progresivamente o seu vocabulario 

Competencia en comunicación lingüística. 

Amosar interese polos textos de literatura infantil: contos clásicos, poemas, 
adiviñas…,  

Competencia cultural e artística. 

Iniciarse na lectoescritura. Competencia en comunicación lingüística. 
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Coñecer as cores primarias e secundarias e gamas de cor. Competencia cultural e artística. 

Comprender, interpretar e producir imaxes. Competencia cultural e artística. 

Identificar algunhas calidades do son. Competencia cultural e artística. 

Iniciarse no uso dalgúns instrumento tecnolóxicos. Tratamento da información e competencia dixital. 

Lingua estranxeira 

Amosar actitude positiva cara a lingua estranxeira. 

Competencia en comunicación lingüística. 

Relixión 

1ª AVALIACIÓN 

 

1.Manifestar agradecemento a Deus polo regalo da Creación.  Competencia cultural e artística. 

2.Expresar alegría por ter unha familia, unha casa… 
Competencia social e cidadá. Competencia no coñecemento e 
interacción co mundo físico. 

3.Explicar con símbolos navideños a felicidade polo nacemento de Xesús. Competencia cultural e artística. 

2ª AVALIACIÓN  

1.Utilizar xestos e palabras de relación e convivencia: saúdos, abrazos, 
despedidas. 

Competencia en comunicación lingüística. Competencia social e 
cidadá. 

2.Escoitar atentamente os relatos bíblicos. Competencia cultural e artística. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación indirecta do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Valoración cualitativa do progreso individual (anotacións e 
puntualizacións). 

 

 

 

Instrumentos: 

Observación indirecta. 

Avaliación de contidos, rexistro semanal das tarefas propostas. 

Avaliación para competencias, segundo as actividades realizadas. 

 

 

Cualificación 
final 

(Avaliación final) 

Indicar o procedemento para poder avaliar a terceira avaliación. 

Criterios 

1. Traballo autónomo (na casa ). 

• Realización coa menor axuda posible. 

• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 

• Valoración do traballo na casa. 

 

Para levar a cabo a avaliación final teranse en conta as avaliacións do 
1º e 2º trimestre e, sempre positivamente, os traballos realizados na 
casa durante os meses de abril, maio e xuño, os cales lle son enviados 
á titora. 

A avaliación realizarase tendo en conta os diferentes niveis. 

 

3º trimestre 

Por unha banda, e debido á situación da educación motivada pola 
COVID-19 non se pode continuar cos procedementos habituais de 
avaliación, nin empregar os instrumentos para avaliar o proceso de 
evolución do alumnado (observación directa). 

Por outra banda, ao non poder manter a relación social entre iguais 
nin entre alumnado e profesorado, non se poden avaliar items 
actitudinais e de interacción social fundamentais nesta etapa. 

Polo tanto, no 3º trimestre reutilizaranse os items avaliados no 2º 
trimestre. 

 

Fin de curso: 

4ºe 5º EI: Informe anual de avaliación individualizado. 

6º EI: Informe individualizado de final de ciclo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

"Segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, deseñaremos 
tarefas de recuperación, repaso e reforzo e, no seu caso, 
ampliación das aprendizaxes anteriores no 3º trimestre  así 
como a realización de actividades globalizadoras" 

Realizaranse actividades que permitan reforzar a súa autonomía, 
a psicomotricidade fina e grosa, de lóxica- matemática, lecto- 
escritura, expresión artística (debuxo e música), relacionadas coa 
lingua estranxeira, de valores e relixión. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten algún tipo de conectividade, xa sexa por 
videoconferencia, whatsapp, correo electrónico e chamadas 
individualizadas. 

- Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da 
mobilización dos seus coñecementos previos e da memorización 
comprensiva. 

- Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por 
eles mesmos, atendendo así ás necesidades individuais de cada 
alumno/a. 

- Favorecer situacións en que os alumnos deben actualizar os seus 
coñecementos. 

- Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os 
alumnos dunha maneira lúdica, co fin de que resulten motivadoras. 

- Favorecer que o alumnado gañe unha maior autonomía en 
diferentes tarefas cotiás. 

- Os contidos das áreas estarán interrelacionados entre si, 
potenciando así un enfoque globalizador e interdisciplinario que 
teña en conta a transversalidade da aprendizaxe baseada en 
competencias. 

- Os contidos traballaranse na casa con proxectos, pequenas 
investigacións no medio, actividades de experimentación, onde o 
alumnado avance no desempeño das competencias clave ao longo 
da etapa, elixindo en cada caso a metodoloxía axeitada en función 
das necesidades e desenvolvendo o seu espírito crítico. 

Materiais e recursos 

Materiais didácticos de elaboración propia. 

Materiais presentes no ámbito familiar (tapóns, alimentos, papel…). 

Materiais de reforzo e apoio. 

Recursos didácticos na rede. 

Recursos didácticos audiovisuais de elaboración propia por parte do 
profesorado (blogue de aula). 

  A titora informa das actividades propostas polos especialistas: 
psciomotricidade, relixión, inglés, mestra de Pedagoxía Terapéutica, mestra 
de Audición e Linguaxe,… e tamén das actividades a nivel de centro que se 

poden seguir levando a cabo: “Día do Libro”, “Mes das Letras Galegas”, 
concursos,… 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informará as familias e o alumnado da modificación 
da programación para a terceira avaliación a través dos medios 
utilizados nestes momentos: correo electrónico, grupo de 
whatsapp, videoconferencia, telefonicamente e enlace á páxina 
web. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro 


