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A-MATERIAS DA TITORÍA.CCNN,CCSS,LINGUA CASTELÁ E LITERATURA,MATEMÁTICAS, LINGUA
GALEGA E VALORES CÍVICOS E SOCIAIS.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

CIENCIAS DA NATUREZA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

CABEZA-TRONCO-EXTREMIDADES
CÓBADO-XEONLLO-OMBREIRO –CADEIRA –PULSO-NOCELLO

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo.
CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e
alleos. (medo, tristura, enfado, ledicia)

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.
CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, os hábitos de hixiene e o
tempo de lecer coa propia saúde.

B3.1. Identificar e explicar en diferentes soportes, as
principais características das plantas e dos animais.
PARTES DUNHA PLANTA:RAICES,TALO,FOLLAS,FROITO.

CNB3.1.2. Identifica e describe, con criterios elementais, animais e
plantas do seu contorno.

CIENCIAS SOCIAIS
B2.2. Recoñecer as características básicas do aire e a auga
observadas e experimentadas a través dos sentidos.

CSB2.2.1.Describe as características principais do aire e da auga.

B2.3. Recoñecer e valorar a importancia que a auga e o aire
teñen para a vida e reflexionar sobre a importancia que o uso

CSB2.3.1.Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso
responsable destes elementos ten na súa contorna máis próxima.
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responsable ten na súa contorna máis próxima.
B2.4.Coñecer os fenómenos atmosféricos, a través das
sensacións corporais, e describir os que xorden con máis
frecuencia na súa contorna identificándoos nun mapa do
tempo da prensa en papel ou dixital.

CSB2.4.1.Nomea os fenómenos atmosféricos máis habituais no seu
espazo próximo e interpreta a simboloxía básica nun mapa do
tempo da prensa en papel ou dixital.

B2.5 Facer pequenos rexistros do tempo atmosférico a nivel
local.
CALENDARIO DIARIO E REXISTRO MENSUAL.

CSB2.5.1.Realiza observacións, sinxelas recollidas de datos,
rexistros e comprobación sobre o tempo atmosférico local.

B2.6.Identificar os elementos que aparecen no ceo e coñecer
a importancia que o Sol ten para a vida

CSB2.6.1.Nomea os elementos presentes no ceo e explica a
importancia que o Sol ten para a vida.

B3.1.Recoñecer as relacións simples de parentesco familiar e
os seus roles identificándose, situándose e valorando á
pertenza a unha familia con características propias así como
contribuíndo ao reparto equitativo das tarefas domésticas
entre os seus membros.

CSB3.1.1.Identifica as relacións de parentesco, discrimina os roles
familiares e contribúe ao reparto equitativo das tarefas
domésticas entre os membros da familia.

B3.2.Coñecer e respectar todos os elementos que conforman
a escola e as súas funcións.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
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.

B1.3. Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa
coherencia para satisfacer as necesidades de comunicación
en diferentes situacións , neste caso na ASAMBLEA .

LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de
comunicación:

-exposicións orais, con axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da
información e a comunicación.

B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade.
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.
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B1.9 Expresarse de forma oral en diferentes situacións con
vocabulario axeitado e unha secuencia coherente.

LCB1.9.3. Utilizar correctamente expresións para situar e ordenar
as rutinas: antes, despois, pola mañá, pola noite…

B2.4. Mostrar interese e gusto pola lectura. LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer.
B3.1. Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os
seus aspectos gráficos

LCB3.1.1. Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas
palabras e consolida aspectos grafomotores e grafías da Lingua
castelá en palabras significativas.
LCB3.1.2 Identifica diferentes tipos de texto escrito: listas, receitas,
narracións, poesía, noticia …

B3.2. Relacionar códigos verbais e non verbais. LCB3.2.1. Ilustra de xeito creativo os seus escritos con ilustracións
redundantes.

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

LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi
sinxelos propios do ámbito escolar e social: listas, notas, normas,
felicitacións, instrucións, contos, anécdotas
LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos.

B4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a
estrutura da lingua.

LCB4.1.1. Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas e
fonemas como elementos fundamentais da palabra.

LCB4.1.6. Forma grupos nominais respectando as normas de
concordancia

B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras
ortográficas para favorecer unha comunicación máis eficaz.
LETRA MAIÚSCULA,PUNTO E COMA.

LCB4.3.1. Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as
normas ortográficas propias do nivel e as aplica á escritura de
textos significativos sinxelos e seguindo modelos.

LCB4.4.1. Forma e ordena correctamente oracións simples para
compoñer textos sinxelos.

B5.1. Apreciar o valor dos textos literarios sinxelos e utilizar a
lectura como fonte de gozo e información.

LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos propios da literatura infantil:
contos, poesías, cómics, adiviñas…
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MATEMÁTICAS
B1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo
traballo matemático ben feito.

MTB1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo
limpo, claro e ordenado no caderno e en calquera aspecto a
traballar na área de Matemáticas.

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

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99.

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu
valor, en situacións da vida cotiá.

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais.

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

MTB2.2.4. Ordena números enteiros e represéntaos na recta
numérica.

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.

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de
resta (sen levadas) na resolución de problemas contextualizados.

MTB2.3.3. Emprega procedementos diversos na realización de
cálculos numéricos básicos.

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

MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á
resolución de problemas: revisando as operacións empregadas, as
unidades dos resultados, comprobando e interpretando as
solucións no contexto
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sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas.

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.

B5.1. Recoller e rexistrar unha información que se poida
cuantificar, utilizando algúns recursos sinxelos de
representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras,
diagramas lineais… comunicando a información.

MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións
gráficas básicas.

MTB5.1.2. Resolve sinxelos problemas nos que interveña a lectura
de gráficos.

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

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

B1.2Tomar conciencia das emocións, recoñecendo os signos
físicos que as poden acompañar.

B1.2Tomar conciencia das emocións, recoñecendo os signos físicos
que as poden acompañar.

B1.4. Desenvolver actitudes para actuar con motivación e
responsabilidade.

B1.4. Desenvolver actitudes para actuar con motivación e
responsabilidade.

B2.2. Aprender a comunicarse expresando de forma clara as
ideas, por escrito.

B2.2. Aprender a comunicarse expresando de forma clara as ideas,
por escrito.

B3.1. Participar en actividades grupais e de equipo(asamblea
virtual), tendo en conta as propias necesidades e amosando
unha boa disposición para compartir cos demais as súas
experiencias.

B3.1. Participar en actividades grupais e de equipo(asamblea
virtual), tendo en conta as propias necesidades e amosando unha
boa disposición para compartir cos demais as súas experiencias.

B3.3.Valorar as condutas cotiás en relación ás normas de
convivencia da familia e a convivencia nun estado de
confinamento.

B3.3.Valorar as condutas cotiás en relación ás normas de
convivencia da familia e a convivencia nun estado de
confinamento.
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LINGUA GALEGA E LITERATURA
LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas
para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer,
escusarse e solicitar axuda.

B1.6. Usar fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas nos
intercambios comunicativos máis habituais.

LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia
e entoación adecuada a cada acto comunicativo e propia da
lingua galega.

B1.8. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación
adecuadas.

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos
sinxelos, propios de situacións cotiás, como invitacións,
felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas.

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

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a
situacións cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas
ou avisos.

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións
cotiás infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os
relacionados coa escola, respectando as convencións elementais
da escrita.

LGB3.1.2. Elabora pequenos textos con certa coherencia e de
xeito creativo.

LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos.

LGB3.1.4. Interésase por aplicar as regras ortográficas, con
especial atención ao uso das maiúsculas.

LGB3.1.6. Compón textos relacionados coa escola: listaxes,
descricións e explicacións elementais.
Compón pequenos textos propios(novas sinxelas e breves,
titulares, pés de foto…) sobre acontecementos próximos á
súa experiencia.
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LGB3.5.1. Ilustra creativamente os seus escritos con imaxes
redundantes co seu contido.

LGB3.5.1. Ilustra creativamente os seus escritos con imaxes
redundantes co seu contido.

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos seguindo
as normas básicas de presentación establecidas: disposición
no papel, limpeza e calidade caligráfica.

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos seguindo as
normas básicas de presentación establecidas: disposición no
papel, limpeza e calidade caligráfica.

LGB3.6.2. Valora a lingua escrita como medio de
comunicación e de expresión creativa.

LGB4.1.1. Recoñece en textos de forma xeral, palabras e
sílabas

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

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra.

LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a partir de palabras
dadas, frases ou textos.

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. ▪ B4.3. Recoñecer a relación entre son e grafía así como as
palabras como instrumento para a segmentación da escritura.

LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado.

LGB5.1.1. Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo diversos
textos literarios: breves contos, poemas, refráns, adiviñas,
trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando modelos.

B5.1. Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos textos
literarios, usando modelos.

2.Avaliación e cualificación  MATEMÁTICAS,LINGUA GALEGA,LINGUA CASTELÁ,CCNN,CCSS E VALORES.

Avaliación
Procedementos:
Corrección de tarefas presentadas vía e-mail o whatssapp.
Participación na asamblea virtual.
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Lectura de contos e textos na asamblea virtual.

Instrumentos:
Textos escritos na libreta.
Libro de texto no que se realizan fichas.
Outras tarefas.
Asamblea no grupo de whatssapp.

Cualificación final

A  nota final na maioría dos alumnos será a nota media da 1ª e 2ª avaliación.
En tres alumnos que teñen materias suspensas na 1º e 2ª avaliación reforzaranse os contidos das
matemáticas e as linguas para superara todas as materias.
O alumnado mellorará a súa cualificación coa presentación de tarefas durante este 3º trimestre.

Alumnado de materia
pendente

NNON  hai alumnado con materias pendentes.
H Hai un alumnado con ACI co que se traballará de forma individualizada para tentar  superara a ACI e

comezar 2º coa programación do grupo. No mes de setembro avaliarase ao alumno e revisarase a AC, e
xunto co DO determinaranse as medidas a seguir con este alumno. Este alumno ten atención do mestre
de AL e a mestra de PT. Tense unha comunicación estreita por e-mail e teléfono coa nai co fin de
coordinar e adaptar as actividades.

H  Hai outro alumno con diagnóstico de Asperxer ao que se lle están adaptando as tarefas, está traballando
con el o mestre de AL e a mestra de PT. Tense unha comunicación estreita por e-mail e teléfono coa nai
co fin de coordinar e adaptar as actividades.
A outra alumna con materias suspensas no 1º e 2º trimestre se lle reforzaran contidos mínimos para

superara  as materias.

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
MATEMÁTICAS,LINGUA GALEGA,LINGUA CASTELÁ,CCNN,CCSS E VALORES.
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Actividades

Actividades individuais que consisten en traballar nos libros, na libreta e algunha outra ficha impresa
dando sempre a opción de poder facela no caderno.
Exposición oral. Lecturas de contos ou noticias escritas por eles/elas na asamblea diaria no grupo de
whatssapp.

Actividades en grupo, neste caso cos membros da unidade familiar: receitas de cociña, listas da
compra, folio xiratorio con algunha das actividades do libro, fotos dos paseos e pe de foto...
Actividades colaborativas: Propoñer retos aos compañeiros/as de resolución de problemas, facer un
libro coas receitas de todos, un álbum de fotos coas fotos aportadas polo alumnado.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade pero non coa mesma calidade, dous alumnos non teñen conexión
internet pero faino polo móbil, outros alumnos teñen que compartir os medios telemáticos con irmáns
maiores.
Diariamente no” Blog de Isa” déixanse as actividades para facer nas diferentes materias da titoría,
apoiadas polos recursos complementarios da aula virtual de Santillana, videos educativos, audios ou
algún vídeo explicativo propio de matemáticas.
Mantense un contacto diario cos alumnos na asamblea e individualmente coas familias que requiran
algunha aclaración ou axuda, facendo videochamadas se é necesario.
As actividades son enviadas polas familias para corrixir por whatssapp ou e-mail. Cada día os catro
alumnos/as que participan na asamblea achegan os seus traballos semanais.
Cos alumnos que presentan máis dificultades adáptanselles as fichas.

Materiais e recursos

Libros de texto Santillana.
Aula virtual Santillana.
Fichas de reforzo.
Web do Centro
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Informacións puntuais e con pouco texto por Abalar móbil sobre todo ao principio.
Creouse unha dirección de correo para ter unha comunicación fluída coas familias.
Polo grupo de whatssapp.
A comunicación cando foi preciso fíxose a nivel individual ou de grupo.
As familias dos alumnos con NEAE son informadas individualmente dos estándares e
competencias mínimas que deben acadar os seus fillos/as.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Teléfono móbil.
Ordenador.
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B.MATERIAS DOS ESPECIALISTAS

B.1.INGLÉS
MESTRA: MARIÑA PEMÁN RECUNA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade (contos

breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes) emitidos con

ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por medios técnicos que

non distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante

que axude á comprensión.

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi breves

e sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha pronuncia ben

articulada, e con apoios visuais moi redundantes que axuden á comprensión.

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal

moi básica (nome, idade, gustos …), sinxelas, así como instrucións e peticións

elementais relativas ao comportamento na aula.

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas familiares

acompañados de imaxes que os ilustran con claridade.

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata, de lugares

e obxectos achegando información moi fundamental: idade, nome, gustos,

usando expresións e frases moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente

illadas ou enlazadas con conectores básicos.

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e

ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa

cor favorita, presentar á súa familia, indicar os seus gustos) cunha pronuncia e

entoación comprensibles.

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, compostos de

frases simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións

ortográficas máis elementais e os principais signos de puntuación, para falar

de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida

cotiá, en situacións familiares e predicibles.

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá.

B5.2. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social.
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B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais

sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado.

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo,

desenvolverse nas interaccións de aula.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Corrección das tarefas realizadas (actividades e exposicións orais e fichas)

Instrumentos:
Fichas
Producións orais do alumnado (vídeos)

Cualificación final
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Farase a media entre a 1ª e a 2ª avaliación. O resultado obtido poderá ser mellorado se a alumna ou alumno fixo un
esforzo no seu traballo telemático do 3º trimestre.

Alumnado de materia
pendente

Non existe alumnado con materia pendente.

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

Actividades As actividades consistirán principalmente nunha breve explicación adaptada á idade e a elaboración dunha
tarefa. Isto farase mediante a aula virtual coa publicación de vídeos explicativos.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade)

O alumnado, en maior ou menor medida, está conectado. A metodoloxía a seguir será a publicación semanal
dunha tarefa na plataforma Edmodo.
Se se detectara algún alumno sen conexión trataríase de facerlle chegar o material impreso a través do
Concello.
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Materiais e recursos
Aula virtual en plataforma Edmodo
Correo electrónico
Internet

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

A través da aplicación Abalar Móbil comunicarase ás familias a publicación desta adaptación da programación na
web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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B.2.-MÚSICA
MESTRE: JAVIER CONSTENLA RIBADEO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Explorar, escoitar e describir calidades e características de

materiais, obxectos, sons e instrumentos presentes no

contexto natural.

Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son
curto, longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e
grave.
Recoñece e discrimina os sons do seu contexto.

Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación
auditiva destas calidades.

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

Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe
musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son,
silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de sol,
branca e negra.
Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades
musicais.

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.
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2.Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Corrección das tarefas realizadas (fichas principalmente)

Instrumentos:
Fichas
Recursos en liña na páxina liveworksheets.com

Cualificación final
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Farase a media entre a 1ª e a 2ª avaliación. O resultado obtido poderá ser mellorado se a alumna ou
alumno fixo un esforzo no seu traballo telemático do 3º trimestre.

Alumnado de materia
pendente

Non existe alumnado con materia pendente.
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades
As actividades consistirán principalmente nunha breve explicación adaptada á idade e a elaboración
dunha tarefa. Principalmente unha ficha sen prexuízo doutras que se consideren oportunas no seu
momento e dada a evolución do alumnado.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

O alumnado, en maior ou menor medida, está conectado. A metodoloxía a seguir será a publicación
semanal dunha tarefa na aula virtual do centro nun curso creado para a ocasión.
Se se detectara algún alumno sen conexión trataríase de facerlle chegar o material impreso a través
do Concello.

Materiais e
recursos

Aula virtual do centro
Internet

4.Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través da aplicación Abalar Móbil comunicarase ás familias a publicación desta adaptación da
programación na web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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B.3.RELIXIÓN
MESTRA: BEATRIZ LOMBA PORTELA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Sabe e valora a Virxe María, a Nai de Xesús  e a nosa Nai. Identifica a María e Xosé como comunidade na que Deus se fai
presente entre os homes.

Coñecer e ordenar os principais momentos da paixón e

morte de Xesús.

Nomea e secuencia representacións gráficas dos momentos

esenciais da paixón, morte e resurrección de Xesús.

Recoñecer que os cristiáns formamos unha familia Asocia as características da familia da Igrexa coas das súa familia.

Distinguir os espazos e tempos sagrados doutros lugares e

tempos.

Expresa o respecto ao templo como lugar sagrado.

Subliñar os elementos distintivos do domingo como día

especial.

Coñece e expresa o sentido do domingo.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Corrección das tarefas realizadas (fichas principalmente)

Instrumentos:
Fichas
Recursos en liña na páxina liveworksheets.com

Cualificación final
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Farase a media entre a 1ª e a 2ª avaliación. O resultado obtido poderá ser mellorado se a alumna ou
alumno fixo un esforzo no seu traballo telemático do 3º trimestre.

Alumnado de materia
endente

Non existe alumnado con materia pendente.
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4.Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

A través da aplicación Abalar Móbil comunicarase ás familias a publicación desta adaptación da programación na
web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

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

Actividades
As actividades consistirán principalmente nunha breve explicación adaptada á idade e a elaboración dunha
tarefa. Principalmente unha ficha sen prexuízo doutras que se consideren oportunas no seu momento e dada a
evolución do alumnado.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade)

O alumnado, en maior ou menor medida, está conectado. A metodoloxía a seguir será a publicación semanal
dunha tarefa no blogue creado para a ocasión ou a través do correo electrónico ou wassapp para as familias
pouca conectividade o con material adaptado específico. O envío de tarefas e de corrección das mesmas a
través do correo
Se se detectara algún alumno sen conexión trataríase de facerlle chegar o material impreso a través do
Concello.

Materiais e recursos

Blogue de Relixión
Recursos en liña
Material adaptado ás nee
Caderno
Material funxible
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B.4. EDUCACIÓN FÍSICA
MESTRE: LUÍS ALBERTO ALONSO ALONSO

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO

Información e
publicidade

Avaliación e
cualificación

Metodoloxía e
actividades do 3º
trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE1. CONTIDOS COMÜNS EN EDUCACIÓN FÍSICA

Todos as
actividades de
EF son
publicadas na
páxina web do
noso centro.
Xunto a elas
aparece o meu
correo, para
que o
alumnado e/ou
a súa familia
me envíen os
seus vídeos
realizando as
actividades,
dúbidas,
suxestións,
comentarios

…

Procedementos:
observación dos
vídeos do
alumnado
realizando as
actividades e
lectura das súas
opinións nos
emails enviados.

Instrumentos:
rexistros
anecdóticos e
escalas de
observación

A cualificación
final de curso
obtense facendo
a media
aritmética  das
cualificacións en
EF na 1ª e  2ª
avaliación. Se o
alumn@
demostra ter
traballado

As actividades do 3º
trimestre son de
repaso: distintos
percorridos de
orientación, circuitos e
vídeos de youtube con
coreografías e
adestramentos
funcionáis ,
rematando cada
sesión cun vídeo de
ioga ou estiramentos

.O alumnado que non
dispón de PC con
acceso á rede envía
os seus vídeos e/ou
comentarios ao seu
titor/a por whatsapp
(co móbil do pai/nai) e
o titor/a faimos
chegar.

Material e recursos:
rolos de papel,

Buscar de maneira guiada
información  facendo uso das TIC.

▪ EFB1 2.1. Utiliza de maneira guiada as novas
tecnoloxías para buscar información.

▪ CD

▪ CAA
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO

Información e
publicidade

Avaliación e
cualificación

Metodoloxía e
actividades do 3º
trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

axeitadamente
na casa súmase
un punto a dita
media.

Non hai
alumnado
suspenso en EF.

alfombras,
cadeiras,pelotas
suaves…e un PC ou
móbil con acceso á
rede para mirar os
vídeos de youtube.

Amosar un comportamento persoal
responsable.

▪ EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades
propostas.

▪ CSC

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ EFB1 3.2. Demostra certa autonomía resolvendo
problemas motores.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ CCEC

▪ CSC

▪ EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e
hixiene do corpo.

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de
material utilizado.

▪ CSC

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO

Información e
publicidade

Avaliación e
cualificación

Metodoloxía e
actividades do 3º
trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

Coñecer a estrutura e funcionamento
do corpo.

▪ EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo
propias.

▪ CAA

▪ CSC

▪ EFB2.2.2. Realiza actividades de equilibrio estático,
con e sen axuda, en base de sustentación estable.

▪ CSC

▪ CAA

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES

Resolver  situacións motrices
diversas.

▪ EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os
puntos de apoio.

▪ CSC

▪ CCEC

▪ CAA

▪ EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os
puntos de apoio e as frecuencias.

▪ CSC

▪ CCEE

▪ CAA

▪ EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal
variando os puntos de apoio, con coordinación e boa
orientación espacial.

▪ CSC

▪ CCEE

▪ CAA

▪ EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en distintas posturas
intentando controlar a tensión, a relaxación e a
respiración.

▪ CSC

▪ CAA

▪ CSIEE

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO

Información e
publicidade

Avaliación e
cualificación

Metodoloxía e
actividades do 3º
trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Recoñecer a diversidade de
actividades físicas, lúdicas e
deportivas.

▪ EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. ▪ CCEE

▪ CAA

▪ CSC

▪ EFB6.2.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia. ▪ CCEC

▪ CAA

▪ CSC

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

▪ CCEC

▪ CSC

▪ CAA


