
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEIP PLURILINGÜE A LAXE 

CURSO: 1º Y 2º 
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS, CIENCIAS NATURAIS, LENGUA 
CASTELLANA, MATEMÁTICAS Y LENGUA GALLEGA 
DEPARTAMENTO: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
13 

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 13 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1º CURSO 

 

CIENCIAS NATURAIS  

B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 
diversidade. 

 

CNB2.1.1. Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 
diversidade.( CMCCT, CSC) 

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo.( CMCCT, CSC) 

B2.2. Coñecer e valorar a relación entre o benestar e a práctica de 
determinados hábitos: a hixiene persoal, a alimentación variada, o 
exercicio físico regulado sen excesos ou o descanso diario. 

CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada. (CMCCT, 
CSC) 

 

B3.1. Identificar e explicar en diferentes soportes, as principais 
características das plantas e dos animais. 

 

 

CNB3.1.1. Explica as principais diferenzas entre plantas e animais 
empregando diferentes soportes. (CMCCT, CCL) 

CNB3.1.3. Amosa condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos. 
(CMCCT) 

CIENCIAS SOCIAIS  

B1.1.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. 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e 
tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e 
asume responsabilidades. (CSIEE, CAA, CSC) 

 

B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área.(CCL, CSC,CMCCT) 

B2.1.Identificar os elementos principais da contorna partindo do máis 
próximo a través da observación e uso das TIC. 

 

CSB2.1.2 Describe os elementos básicos da súa contorna máis 

próxima.( CMCCT CCL ) 

B3.5. Coñecer as características básicas da contorna próxima e CSB3.5.1.Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa 
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diferenciar os conceptos de cidade, vila, aldea. nalgunha delas.( CCL CMCCT) 

LINGUA CASTELA  

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando o quenda de palabra. 

 

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións 
propias.(CCL, CAA,CSC) 

B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e 
integrala na produción propia 

LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais 
para comunicarse oralmente.( CCL, CSC) 

B1.5. Comprender o sentido global dun texto oral. Identificar 
información relevantes. 

 

LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do 
ámbito escolar e social. (CAA,CCL) 

 

B3.3. Planificar e producir, con axuda, diferentes tipos de textos 
atendendo ao seu formato (descritivos, narrativos, dialogados) 
intencionalidade comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) e 
coida a presentación. 

LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos. (CAA, CCL) 

 

MATEMÁTICAS  

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 

apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99.( CMCCT,CCL) 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, 

en situacións da vida cotiá. 

 

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor 

de posición de cada unha das súas cifras. (CMCCT) 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de 

resolución de problemas. 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma na 

resolución de problemas contextualizados. (CMCCT) 

B4.2. Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e 
triángulo. 

MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en 
obxectos do contorno inmediato. (CMCCT, CAA) 

B2.4. 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 adecuados e 
reflexionando sobre o procesoaplicado para a resolución de problemas. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 

traballados. (CMCCT, CAA) 
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VALORES  

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a valorando positivamente 
as súas características físicas e calidades, expresándoa mediante a 
linguaxe oral e representacións. 

VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade. (CSC) 

 

 

B2.2. Aprender a comunicarse expresando de forma clara as ideas, 
escoitando con atención e respectando a quenda de palabra. 

VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente, experiencias, ideas, pensamentos e 
emocións en exposicións orais. (CCL, CSC, CSIEE) 

LINGUA GALEGA  

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso 
cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde 
preguntas elementais sobre o seu contido. (CCL, CSC, CSIEE) 

B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos intereses 

infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. (CCL, CCEC, 
CD) 

MUSICA (PARA AMBOS CURSOS)  

B1.1 Explorar, escoitar e describir calidades e características de 
materiais, obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto 
natural. 

Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos 
obxectos, dos animais e da vo.  

Identifica voces masculinas, femininas e infantís. 

B1.5 Identificar e expresar a través de distintas linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra musical ( timbre, velocidade, intensidade ou 
carácter) 

 

Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: 
pulsación, longo, curto, rápido, lento,forte, piano, son, silencio, 
agudo,grave,pentagrama (liñas e espacios), clave de sol, branca e negra e 
parella de corcheas. 

B2.B/B2.3 Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un 
pequeno repertorio de cancións sinxelas e practicando a improvisación. 

Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións 
sinxelas. 

B2.4 Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos 
coa voz o corpo, os instrumentos e patróns de movemento. 

Identifica a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

B3.1 Realizar pequenas coreografías. 

 

Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal 
coa música. 

RELIGION (PARA AMBOS CURSOS)  

Identificar e valorar a creación como acto de amor de Deus co home. Coñece e respecta a obra creada. 
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Recoñecer que Xesús se fai home no seo dunha familia. Valora e respecta a familia de Xesús e seméllase a súa. 

Coñecer e valorar na vida dos patriarcas os trazos de Deus Pai. Asocia expresións e comportamentos dos patriarcas. 

Identificar o significado de Nadal. Coñece o relato do nacemento de Xesús. 

Recoñecer a relación paterno-filial entre Deus e o home. Sinala e representa as características de amizade de Deus. 

Recoñecer o Bautismo como medio para formar parte da igrexa. Explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. 

EDUCACIÓN FÍSICA (PARA AMBOS CURSOS)  

B2.2 Coñecer a estructura e funcionamento do corpo para realizar 
movementos axeitados ás situacións motrices que se lle presentan. 

 

EFB2.2.3 Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e 
táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás características deses 
estímulos. 

B5.1 Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación 
e os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

EFB5.1.3 Inicia a incorporación como axente de saúde da actividade física á 
súa rutina diaria. 

B6.2 Recoñecer 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. 

B6.3 Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos 
e actividades ao aire libre. 

EFB6.3.1 Realiza actividades no medio natural. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA (PARA AMBOS CURSOS)  

B1.2 Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha 
tarefa plástica e o seu produto final. 

EP1.2.1 Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde 
para alcanzar o resultado final proposto. 

B2.1 Probar en producións propias a posibilidade que adoptan as 
formas, texturas e cores. 

EPB2.1.3 Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear 
a posteriori obras plásticas. 

B2.3 Respectar e coidar os materiais, os utensilios e os espazos. 

 

EPB2.1.3 Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear 
a posteriori obras plásticas. 

B1.3 Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e texturas. EPB1.3.1 Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. 

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. 

B2.8 Elaborar os traballos individualmente e en grupo. 

 

EP2.8.1 Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a 
consecución dun fin colectivo. 

INGLÉS ( PARA AMBOS CURSOS)  
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B1.2 Comprender preguntas e informacións relativas a información 
persoal moi básica (nome, idade, gustos...), sinxelas, así como 
instrucións e peticións elementais relativas ao comportamento na aula.  

Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 
gustos...)e a información igualmente básica sobre outras persoas. 

 

B2.2 Participar de maneira simple e comprensible 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 moi clara e poida provocar malos entendidos.  

Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves (p.e. 
cancións, rimas) aprendidos a través do xogo. 

 

 

B5.4 Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño, 
cantidade, posesión, número, calidades físicas, forma e cor. 

Diferenza saúdos de despedidas e usa fórmulas de cortesía (please, thank 
you, excuse me). 

B5.5 Expresar e identificar estados de ánimo básicos. Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad...). 

B1.2 Comprender preguntas e información relativas a información 
persoal básica (nome, idade, gustos...), instrucións elementais e 
peticións relativas ao comportamento na aula. 

Comprende preguntas básicas (nome, idade e gustos) sobre si mesmo e sobre 
dos demais. 

 

B4.1 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 pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves seguindo un 
modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela. 

 

 

 

B5.3 Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 

 

Adquire rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos demais utilizando as 
fórmulas de cortesía básicas. 

B5.9 Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados 
asociados. 

Memorizar rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula e expresar e preguntar cantidades. 

B5.14 Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de 
comunicación. 

 

Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler textos infantís moi sinxelos e escribir 
con léxico traballado previamente de forma oral. 

2º curso  

CIENCIAS NATURAIS  

B1.2. Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e 
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o material e as normas de convivencia. respecta os compañeiros/as, o material e as normas de convivencia.( CAA, 
CMCCT, CSC, CSIEE) 

B3.2. 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. 

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, 
seres vivos do seu contorno adoptando hábitos de respecto.( CMCCT, CCL, 
CSC) 

B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas 

valorando a diversidade. 

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 

(CMCCT, CSC,CCL) 

CIENCIAS SOCIAIS  

B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. (CCL, CMCCT,CSC) 

B2.3. Coñecer os elementos básicos que forman un ecosistema, 
identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios neles 
e espertando actitudes de defensa, respecto e recuperación deles. 

CSB2.3.1.Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman un 
ecosistema identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios 
neles e cita algunha medida de respecto e recuperación. (CMCCT, CSC, CCL) 

B2.6.Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe local e 
coñecer algunha características máis significativa destes. 

CSB2.6.1.Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e 
coñece as características máis significativa destes. (CMCCT, CCL) 

MATEMATICAS  

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 

apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999.( CMCT, CCL) 

 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras.( CMCT) 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución 
de problemas 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación 
na resolución de problemas contextualizados.( CMCT, CAA) 

 

B2.4. Identificar e 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. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados. (CMCT, CAA) 

 

 

LINGUA CASTELA  

B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula. LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel. (CCL) 

B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e sinxelo, LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral 
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de diferente tipoloxía, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados) e a súa intención comunicativa (informativos, 
literarios e prescritivos). 

sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar e social.(CAA,CCL) 

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…(CAA,CCL,CD) 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da 
lingua, (categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación  
máis eficaz. 

LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, 
artigo, adxectivo,verbo.(CCL) 

 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e 
escrita a través do coñecemento da lingua. 

LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.(CCL) 

 

VALORES  

B1.2.Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de 

forma positiva. 

VSCB1.2.3. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas 

emocións.(CSIEE, CCL) 

LINGUA GALEGA  

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso 
cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde 
preguntas elementais sobre o seu contido.(CAA, CCL,CSIEE) 

B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos sinxelos de 
uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

 

LGB2.1.3. Localiza información en textos vinculados á experiencia, tanto 

os producidos con finalidade didáctico como os de uso cotián (folletos, 
descricións, instrucións e explicacións). (CSIEE, CAA) 

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.(CCL, CAA, 
CSIEE) 

 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectivas.



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación  

      Procedementos: 

Observación indirecta do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Valoración cuantitativa do progreso individual (cualificacións). 

Valoración cualitativa do progreso individual (anotacións e 
puntualizacións). 

Valorarase a realización das actividades propostas desde o comezo do 
estado de alarma e terase en conta a participación activa e sobre todo 
o esforzo amosado desde a suspensión das clases presenciais. 

O prazo para a presentación dos mesmos rematará unha semana antes 
da finalización da 3º avaliación. 

 

 

     Instrumentos: 

      Observación indirecta. 

      Avaliación de contidos, rexistro semanal das tarefas propostas.  

      Avaliación para competencias, segundo as actividades realizadas. 

      Outros documentos gráficos ou textuais. 

      Intervencións por videoconferencia, telefónico, whatsapp... 

Proxectos persoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualificación 
final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I    Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Criterios 

1. Traballo autónomo (na casa )  

• Realización sen axuda externa. 

• Estimación do tempo empregado para resolver unha actividade. 

• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 

• Orde e limpeza na presentación. 

• Caligrafía. 

• Destrezas. 

• Revisión do traballo antes de dalo por finalizado. 

• Valoración do traballo na casa. 

• Creatividade. 

 

2. Actividades TIC.  

• Valoración da aprendizaxe dos contidos. 

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha 

actividade. Coherencia e adecuación. 

• Valoración do tempo empregado/tempo necesario para resolver 

unha actividade. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 13 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualificación 
final 

 

 

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

• Caligrafía lexible. 

• Tempo de realización. 

  • Destrezas. 

• Uso adecuado e guiado do ordenador e dalgunha ferramenta 

telemática. 

• Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para 

buscar información sinxela ou resolver unha actividade. 

• Tipo de participación (autónoma, con apoio ou ningunha). 

• Grao de elaboración da resposta. 

• Interese, motivación. 

3. Participación e seguimento das clases telemáticas (intervencións 
orais, tipo de respostas...). 

• Mensaxe estruturada. 

 • Nivel e calidade das intervencións. 

• Uso de vocabulario apropiado. 

• Comportamento. 

• Esforzo. 

• Interese. 

• Grao de comunicación cos compañeiros e compañeiras. 

4. Dossier de traballo individual.  

• Interese, motivación. 

• Creatividade. 

• Iniciativa. 

• Opinión persoal do traballo e de como se fixo. 

• Presentación clara e ordenada. 

• Actualizado. 

• Razoamento da selección das producións que forman o dossier. 
 

A cualificación final: terase en conta principalmente as cualificacións da 
1º e do 2º avaliación. Segundo os traballos presentados polo alumnado 
durante a suspensión das clases presenciais as notas finais poderán 
incrementarse ata un 20%. 
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Avaliación de 
materias 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Os criterios serán os propios das áreas non superadas nas 
correspondentes avaliacións. 

 

Criterios de cualificación: 

As notas finais estableceranse en base as cualificacións do 2º e 2º 
trimestre, podendo incrementarse aquelas ata un 20% en función do 
proceso de repaso e afianzamento de contidos levados a cabo na casa, 
así como de recuperación observado a través dos traballos presentados 
desde o comezo do estado de alarma. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

O alumnado con áreas pendentes deberán presentar os traballos 
propostos para a superación de ditas materias. O prazo para a 
presentación dos mesmos rematará una semana antes da finalización da 
3º avaliación. 
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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" 

As actividades son de comprensión lectora, elaboración de textos 
atendendo a gramática e a ortografía, actividades de lóxica 
matemática, vídeos e pequenas composicións de ciencias.  

Así como todas as actividades de conmemoracións interdisciplinares 
que realiza todo o colexio. 

Vídeos, propostas de xogos individuais e familiares, construción de 
enredos, retos  nos que traballen diferentes capacidades físicas 
básicas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten algún tipo de conectividade, xa sexa por 
videoconferencia, whatsaap, 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 sí, 
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, resolución 
de problemas concretos, realización de debates sobre temas de 
actualidade, 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 espiritu critico. 

Materiais e recursos 

  Cadernos de traballo. 

Materiais didácticos  de elaboración propia. 

Fichas de reforzo e apoio. 

  Recursos didácticos na rede. 
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Recursos didácticos audivisuais de elaboración propia por parte do 
profesorado. 

Blogue do curso 

 

 
 

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, telefónicamente e enlace á páxina web. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


