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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles - CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

-Identificar e describir as partes básicas do corpo humano e as súas 
articulacións. 

Identifica e describe as partes do corpo humano. 

-Recoñecer a respiración e a nutrición como función vitais. Identifica os 
sentidos e os seus órganos. 
 

Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais. Función de 
relación. 

-Relacionar o exercicio físico, o descanso e  recoñece que é unha 
adecuada alimentación para ter boa saúde. 
 

Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa propia 
saúde. 

Identifica os alimentos diarios necesarios aplica o menú semanal de 
merendas na escola. 

Diferenciar seres vivos e inertes. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes. 

Nomear e clasificar, con criterios elementais a partir da observación, 
animais e plantas. 

Nomea e clasifica, con criterios elementais, os animais atendendo ás súas 
diferentes características. 

Identifica as partes dunha planta e as súas funcións.  

Recoñecer a auga nos seus estados. 
Identificar os usos responsables da auga. Valora a importancia do aire 
limpo para a vida. 
Identificar situacións de polución da auga e do aire. 

 

Recoñece a presenza da auga e do aire no medio físico. 
 

Uso responsable da auga e valoración da importancia do aire limpo para a 
vida.  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. -Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. 

Describir as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior, 
nomeando os seus elementos básicos. 

Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. 

Explicar e valorar as funcións que desempeñan algún dos servizos do 
Concello. Nomear os seus membros máis importantes. 

Explica e valora as funcións que desempeñan algúns dos servizos do Concello. 



Describir algunhas accións da cidadanía que contribúen ao 
desenvolvemento dunha convivencia pacifica 

Describe algunhas accións da cidadanía que contribúen ao desenvolvemento 
dunha convivencia pacifica 

Recoñecer a importancia do coidado e limpeza da vía pública e dos seus 
elementos. Nomea os elementos básicos da vía pública. 

Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública e dos seus 
elementos. 

Utilizar correctamente conceptos temporais básicos: antes, despois, 
durante, pasado, presente e futuro, día, semana, mes e ano. 
Usar o reloxo e o calendario como instrumentos para medir o tempo. 

Coñece os instrumentos de medida do tempo e iníciase no seu manexo. 
Comprende as nocións temporais básicas. 

Describir as funcións das profesións que lle son máis novas, 
responsabilidades, ferramentas que empregan e o servizo que lle 
prestan á poboación. 
Diferenciar entre traballos na natureza, traballos nas fábricas e 
traballos que prestan servizos. 

Coñece as diferentes profesións. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – LINGUA CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender, de forma global, a información xeral dun texto oral 
sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar e social. 
Recoñecer a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos atendendo 
á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa: cartas, anuncios, 
regulamentos, folletos…. 
 

Recoñece o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e sinxelo. 

Ler en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes 
tipos de textos moi sinxelos apropiados á súa idade. 

Le en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter infantil. 

Distinguir, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos 
do ámbito escolar e social (noticias, folletos, receitas, poesías, contos...) 

Comprende distintos tipos de textos adaptados á idade 

Escribir, 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, 

Produce 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. 



receitas, textos literarios… 

Utilizar os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do 
nivel e as aplica á escritura de textos sinxelos. 
Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión 
oral e escrita. 

Aplica os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para favorecer 
unha comunicación máis eficaz. 

 
Recoñecemento das distintas clases de palabras (nome, verbo, adxectivo, 
artigo) 

Identificar o suxeito/grupo nominal e predicado nas oracións simples Diferencia suxeito e predicado nunha oración simple. 

Diferenciar os nomes comúns e propios. Distingue nomes comúns e propios. 

Utilizar o vocabulario axeitado ao seu nivel. Ampliar o vocabulario [mediante textos escritos, vídeos e recursos online]. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia do alumnado, procedentes dos 
medios de comunicación e propios de situacións cotiás, como 
invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 
(folletos, descricións, instrucións e explicacións). 

Comprender e localizar información explícita en textos sinxelos de uso cotiá. 

Producir e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís como 
invitacións,felicitacións, notas ou avisos, utilizando as características 
habituais deses textos. 
Usar nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de exclamación e interrogación. 
Aplicar, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención 
ao uso das maiúsculas. 
 

Produce e reescribe textos sinxelos, relativos a situacións cotiás infantís, 
aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados coa escola, 
familia... 

Presentar os textos seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 
Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu 

Presenta adecuadamente os traballos escritos en calquera soporte e valorar a 
lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 



contido. 

Coñecer de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas 
Identificar as palabras como instrumento para a segmentación da 
escritura. 
 

Coñece e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas. 

Recrear e reescribir diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando 
modelos. 
Recrear e compoñer poemas sinxelos e relatos breves, a partir de 
modelos sinxelos dados, para comunicar sentimentos, emocións, 
preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 

Le e produce, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles - MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Ler, escribir e ordenar números ata o 999. 
Identificar o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. 
Realizar correctamente series tanto ascendentes como descendentes. 
Comparar números utilizando >,  < e  =. 
Identificar os números pares e os impares. 

Le, escribe e ordena números ata o 999. 

Resolver con corrección operacións de sumas e restas con levadas. Cálculo de sumas e restas con levadas.  

Utilizar os números ordinais en contextos reais. Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

Resolver problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 
Resolve problemas contextualizados utilizando os contidos traballados e 
cálculos numéricos coas operacións de suma e resta. 

Coñecer e utilizar o quilo e o medio como unidades de medida de peso. 
Coñecer e utilizar o litro e o medio litro como unidades de medida de 
capacidade. 

Coñece e comeza a utilizar o quilo como unidade de medida de peso. 
Coñece e comeza a utilizar o litro como unidade de medida de capacidade. 

Ler a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e cuartos). Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e cuartos). 

Coñecer a función e o valor das diferentes monedas e billetes do 
sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver 

Coñece a función e o valor das diferentes monedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 



problemas en situación reais como figuradas. 

Coñecer os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno 
inmediato. 

Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato. 

Recoñecer corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos do 
entorno inmediato. 

Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos do contorno 
inmediato. 

Rexistrar e interpretar datos en representacións gráficas.  
Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de 
gráficos. 

Comeza a rexistrar e interpreta datos en representacións gráficas. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer e describir os seus estados de ánimo Crea unha imaxe positiva de si mesmo/a en base ás autopercepcións e  
autodescrición de calidades. 

Expresar con claridade sentimentos e emocións. 
Empregar a linguaxe para comunicar afectos e emocións con 
amabilidade. 

Expresa opinións, sentimentos e emocións, empregando coordinadamente a 
linguaxe verbal [e non verbal]. 

Valorar a importancia do coidado do corpo e a saúde e de previr 
accidentes domésticos. 

Toma medidas preventivas, valorando a importancia de previr accidentes 
domésticos. 

Desenvolver actitudes de comprensión e solidariedade. Valorar o 
diálogo para solucionar os conflitos de intereses en relación coas 
demais persoas. 

Aplica valores cívicos en situacións de convivencia no contorno inmediato 
(familia).  

Valorar os Dereitos Humanos e os Dereitos do Neno como elementos 
imprescindibles para o desarrollo de sociedades xustas. 
Identificar situacións nas que estes dereitos non se cumplen. 

Os dereitos e deberes. Os dereitos Humanos. A declaración dos Dereitos do 
Neno: alimentación, vivenda e xogo. Igualdade de dereitos dos nenos e 
nenas. 

 

 



 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: realización de actividades e exercicios do libro, 
fichas de comprensión lectora e competenciais, actividades en 
libreta, realización de actividades online. Probas escritas 

Instrumentos: Rexistro individualizado, corrección de actividades e 
exercicio do libro, corrección de fichas de comprensión lectora e 
competenciais probas. 

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 o traballo realizado telematicamente pola 
alumna ou alumno así o avala. 
No caso de alumnos/as con áreas suspensas no 1º e no 2º trimestre, 
valorarase se o traballo de reforzo realizado reflicte unha superación 
dos mínimos deses trimestres e do global do curso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede.  

Alumnado de  
materia 
pendente 

Criterios de avaliación e cualificación, procedementos e 
instrumentos de avaliación: serán os mesmos que no resto do 
alumnado ao non haber AC en ningún caso.  
 

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

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As recollidas no libro físico e no libro virtual, fichas deseñadas 
para cada fin, actividades lim, visionado de vídeos sobre os 
temas traballados, actividades na libreta, actividades de 
diferentes recursos online. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

      Todo o alumnado ten conexión a internet pero non da mesma 
calidade nin a través dos mesmos dispositivos. Aínda así todo o 
alumnado ten acceso ás actividades e ao contacto coa titora a 
través do correo electrónico. En determinado casos fanse 
tamén chamadas telfónicas. O traballo proposto publícase e 
explícase diariamente no blog O Blog de Mercedes (con enlace 
na web do centro) e tamén, en determinado casos facilítaselles 
diariamente por correo electrónico porque manifestaron esta 
preferencia ao dispor dunha conexión máis limitada. O correo 



 

 
 

 

electrónico está aberto diariamente para consultas o 
comentarios. Semanalmente as tarefas son enviadas por 
quendas e estas son corrixidas e comentadas a cada familia.  

Nos casos no que se observe que unha ampliación de contidos é 
posible, facilitaranse recursos para levala a cabo, notificaráselles 
ás familias esta posibilidade e elas, en función das súas 
particularidades (recursos, horarios, capacitación, situación 
psicolóxica da nena ou do neno, situación familiar) decidirán se o 
ven factible. 

Materiais e recursos 

Libros de texto de Santillana  
Aula virtual Santillana 
Fichas de reforzo, competenciais e de seguemento 
Material deseñado pola titora 
Blog da titora 
Correo electrónico 
Aplicación Abalar 
Blogs dos diferentes departamentos de centro 
Actividades e recursos online 
Actividades lim 
Dispositivos electrónicos (teléfono, ordenador, tablet...) 
 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
Para informacións e notificacións ás familias utilízase a aplicación 
Abalar, o blog, o correo electrónico e a chamada telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Información 

e publicidade 

Avaliación e 

cualificación. 

Metodoloxía e 

actividades do 3º 

trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 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 

 

As actividades do 3º 

trimestre son de 

repaso: distintos 

percorridos de 

orientación, circuitos e 

vídeos de youtube 

con coreografías e 

adestramentos 

funcionáis para 

traballar as CFB 

(forza, resistencia, 

velocidade e 

flexibilidade), 

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 

Buscar e presentar Información ,facendo 

uso das tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

▪ EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar a información que se lle solicita. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo as pautas proporcionadas, con orde, 

estrutura e limpeza. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose 

de forma correcta en diferentes situacións. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CD 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Información 

e publicidade 

Avaliación e 

cualificación. 

Metodoloxía e 

actividades do 3º 

trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

ter traballado 

axeitadamente na 

casa súmase un 

punto a dita media. 

Non hai alumnado 

suspenso en EF 

titor/a por whatsapp 

(co móbil do pai/nai) e 

o titor/a faimos 

chegar. 

 Material e recursos: 

rolos de papel, 

alfombras, 

cadeiras,pelotas 

suaves…e un PC ou 

móbil con acceso á 

rede para mirar os 

vídeos de youtube. 

 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

   Coñecer a estrutura e funcionamento 

do corpo. 

▪ EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do 

corpo propias. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen 

axuda, variando o centro de gravidade en base 

de sustentación estable. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico. ▪ CSC 

▪ CAA 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Información 

e publicidade 

Avaliación e 

cualificación. 

Metodoloxía e 

actividades do 3º 

trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

    Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais. 

▪ EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, 

variando os puntos de apoio, con coordinación 

e boa orientación espacial. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Información 

e publicidade 

Avaliación e 

cualificación. 

Metodoloxía e 

actividades do 3º 

trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando 

os puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, 

con coordinación e boa orientación espacial. 

▪ CSC 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen 

manexo de obxectos con coordinación dos 

segmentos corporais, iniciando os xestos 

axeitados. 

▪ CSC 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo 

lonxitudinal variando os puntos de apoio, con 

coordinación e boa orientación espacial. 

▪ CSC 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ EFB3.1.5. Equilibra 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  

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 



ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Información 

e publicidade 

Avaliación e 

cualificación. 

Metodoloxía e 

actividades do 3º 

trimestre 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   Coñecer a diversidade de actividades 

físicas, lúdicas e deportivas de Galicia. 

▪ EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos 

organizados, recoñecendo as súas 

características e diferenzas. 

▪ CCEE 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB6.2.2. Investiga e coñece xogos 

tradicionais de Galicia. 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais 

de Galicia seguindo as regras básicas. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CAA 
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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. 

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. 

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. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEIP MANUEL RODRÍGUEZ SINDE 

CURSO: SEGUNDO 
MATERIA: EDUCACIÓN MUSICAL 
DATA: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e 
no seu caso ampliación) 
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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 das calidades traballadas. 

Identificar e expresar a través de diferentes 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 espazos), clave de sol, branca, negra 
e parella de corcheas. 
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. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

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. 
 
 

 
 

 

 

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 
 

 



 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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. 

Coñece e valora a resposta de María Le e expresa aspectos da vida de María 

Coñece e valora outras relixións Nomea as relixión, os crentes, os templos libros e símbolos comparándoos cos 

seus. 

Coñecer o ano litúrxico e os seus tempos. Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 

 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 

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. 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 
Caderno  
Material funxible 

 

 



 
 
 

   

 

 

 

 

 

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. 

 


