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4º EDUCACIÓN INFANTIL

ADAPTACIÓNS 3º TRIMESTRE 2020

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.

COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

 Identifca o propio corpo e as sú as distntas partes
 Recoñece distntos essmulos a través dos sentdos exteroceptvos: olores, sabores, 

cores, texturas...
 Partcipa nos distntos tpos de xogos axustánndose as normas establecidas.

COÑECEMENTO DO CONTORNO

 Observa e experimenta con distntos elementos e materiais.
 Diferenza propiedades fsicas de distntos obxectos e materiais presentes no seu 

contorno (tamaños, formas...)
 Identifca as formas xeométricas bánsicas e as relaciona con elementos do seu 

contorno.
 Fai uso do seu pensamento lóxico-matemántco para seriar, clasiifcar, emparellar, 

ordenar, contar...

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

 Identifca algunicas letras e palabras signiifcatvas.
 Desfruta expresánndose a través de actvidades plánstcas.
 Desfruta expresánndose a través de actvidades musicais.
 Desfruta explorando as posibilidades expresivas e representatvas do seu corpo
 Interésase por acicegarse ao funcionamento das TIC con ifnalidades lú dicas e de 

aprendizaxe.

1. AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN.

A avaliación da terceira avaliación realizarase a través da observación das tarefas realizadas 
que as familias envían a través de fotografas, vídeos, etc.

Na  caliifcación ifnal terase en conta a evolución da nena/o durante o primeiro e o segundo
trimestre e valoraranse as actvidades realizadas durante o terceiro sempre que sexa a favor
do alumno/a, tendo en conta que a sú a partcipación depende totalmente dos recursos e a
vontade  das  familias  dada  a  total  dependencia  que  teñen  os  catvos  destas  idades  para
acceder áns actvidades propostas.

2



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

(recuperación, reforzo, repaso e no seu caso, ampliación)

As actvidades propostas durante a etapa de conifnamento do 2º trimestre e este 3º trimestre
teránn como obxectvo reforzar  as aprendizaxes realizadas durante o primeiro e o segundo
trimestre. Tamén se realizaránn actvidades de ampliación que permitan avanzar áns nenas e
nenos e profundizar nas aprendizaxes adquiridas.

A  metodoloxía  serán  globalizada,  baseada  nun  enfoque  lú dico,  buscando  aprendizaxes
signiifcatvas e potenciando os recursos presentes no contorno (neste caso do fogar).

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Se publica semanalmente unica proposta de actvidades na web do centro, tendo en conta na
sú a  planiifcación  as  actvidades  dos  especialistas.  Igualmente  se  lles  ofrece  as  familias  a
posibilidade de recibilas en pdf no seu correo electrónico.

As comunicacións coas familias se realizan a través do servizo de mensaxería de AbalarMóbil,
correo  electrónico,  ou  wassap,  como  alternatva  a  aquelas  familias  que  non  dispoñan  de
correo electrónico ou ben para enviar determinados contdos que doutro xeito non lles sería
posible.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E N.E.A.E

As  actvidades  seránn  diversas,  presentadas  a  través  de  explicacións,  vídeos,  enlaces  web,
fotografas, etc. tendo en conta que poidan realizarse con elementos que se poidan atopar
fáncilmente nos fogares, co ifn de facilitar o seu acceso a tódalas familias.

Envíanse adaptacións de certas actvidades para o alumnado para o que se considere necesario
ao correo electrónico das nais/pais.

Á alumna con n.e.a.e. se lle envían adaptacións e puntualizacións das actvidades ao correo
electrónico da familia. 

Igualmente dende este terceiro trimestre se lle envían actvidades especíifcas e adaptadas por
parte do mestre de AL e a mestra de PT, en coordinación e colaboración coa ttora.
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5º EDUCACIÓN INFANTIL

ADAPTACIÓNS 3º TRIMESTRE 2020

1.- ESTÁNDARES  DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES:

1.1.1. ÁREA I. COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL.

 Poseer  un autoconcepto e imaxe positva favorecendo a sua autoestma como
resultado da identifcación, expresión e valoración das emocións propias e dos demánis,
así como do coñecemento do seu corpo e das sú as posibilididades motrices.
 Adquirir  autonomía  e  iniciatva  nas  actvidades  a  través  da  capacidade  de
expresión dos sentdos tras o seu recoñecemento e exploración.

1.1.2. ÁREA II.COÑECEMENTO DO ENTORNO

 Recoñecer as propiedades e característcas dos elementos naturais do entorno
vaorando a sua importancia a través da observación e a experimentación.
 Adquirir nocións espaciais (situar obxectos utlizando os términos adecuados e
recoñecer  as  ifguras  xeométricas  en  diferentes  contextos)  e  temporais  (ordenar
temporalmente os días, semanas, meses e diferenciar as nocións temporais bánsicas.

1.1.3. ÁREA III. LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN.

 É capaz de escoitar  a  os demánis  comprendendo as ideas centrais  do tema,
conversación ou explicación, adquirindo o coñecemento nas duas linguas oifciais de
Galicia.
 Emprega  as  diferentes  representacións  plánstcas,  musicais,  audiovisuais  e
informántcas para plasmar as sú as vivencias , emocións e sentmentos, facendo uso dos
diferentes materiais, instrumentos e técnicas propios destas linguaxes.
 Comprender  a  importancia  da  lectoescritura,  mostrando  interés  pola
comprensión  e  expresión  empleando  diferentes  estratexias  (cualitatvas  e
cuanttatvas) con propósito e intencións e gozando coa escoita de contos.

2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

2.1.-Avaliación. Procedementos instrumentos. O proceso de avaliación  realizarase a través da
observación das tarefas que me foron enviando os/as país/nais  mediante fotos e vídeos dende
casa.

2.2.-Cualiifcación ifnal.  Terase en conta a evolución do neno/a durante o primeiro e o segundo
trimestre . Promocionarán para 6º curso de infantl todo o alumnado como ben manda a lei.
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3.- METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (Recuperación, repaso, reforzó, no seu
caso ampliación)

3.1.-Actvidades. As actvidades son propostas que se envían diariamente as nove da mañánn,
para  realizar  na  casa.  Son actvidades motvadoras,  moi dinánmicas  e  variadas para  que ao
alumnado non lle resulten  monótonas.  O obxectvo principal de estas actvidades e traballar
os requisitos mínimos e sempre  partndo dos materiais que todos temos nas casa.

3.2.-Metodoloxía. Como todas as familias teñen conexión a internet por móvil, o medio elexido
para levar a cabo o proceso de enseñanza-aprendizaxe é un classroom.

 Como teño un alumno con ENEAE.  A programación das  actvidades sempre as  realizo  en
colaboración coa profesora  especialista  en Pedagoxía  Terapéutca  para  así  traballar  dunica
xeito INCLUSIVO e programar actvidades multnivel coas que nos adaptamos as característcas
dos diferentes nenos/as. As actvidades realizadas polos nen@as envían ao meu  e-mail ou ao
meu wassap (os que teñen pouco coñecemento de informántca). Por estos dous canles tamén
é por donde nos comunicamos cando queren falar algo conmigo.

3.3.-Materiais e recursos. Os materiais e recursos utlizados son internet e un dispositvo móvil
ou PC, materiais cotáns da vida diaria e recursos disponibles na casa de todos os alumnos/as.
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6º EDUCACIÓN INFANTIL

ADAPTACIÓNS 3º TRIMESTRE 2020

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

-Ten unica imaxe persoal axustada e positva, utlizando os recursos propios.

-Representa o esquema corporal de xeito completo.

-Coordina e ten control das icabilidades manipulatvas de caráncter ifno que cada actvidade

require.

-Adquire as destrezas para realizar as actvidades icabituais da vida diaria. 

-Ten alto grado de autonomía e a iniciatva para levar a cabo as devanditas actvidades.

-Adquire  a  constancia,  organización,  icánbitos,  atención,  planiifcación,  interacción,

autorregulación, autovaloración, perseveranza...

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO

-Ten capacidade e interese para explorar os obxectos e materias presentes no seu contorno

mediante actvidades manipulatvas.

-É quen de secuenciar e relatar empregando o vocabulario axeitado: antes e despois, mañán e

tarde,  día  e  noite,  onteicoxe-mañán,  día-semana-meses,  estacións  do  ano;  en  momentos

signiifcatvos que teñen que ver coa sú a actvidade.

-Establece algunicas relacións entre medio fsico e social, identifcando os cambios naturais que

afectan a vida cotán das persoas -cambios de estacións, temperatura...

-É capaz de propoñer e resolver sinxelos problemas da sú a vida cotán. 

-Aplica a situacións variadas os coñecementos adquiridos sobre o uso dos nú meros: expresar

cantdades, identifcar datas, indicar medidas, identifcar nú meros de teléfono, das casas, das

matrículas de cocices... 

-Identifca propiedades fsicas observables como forma, cor, tamaño, peso... 
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ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

-É  capaz  de  escoitar  e  comprender  mensaxes,  relatos,  producións  literarias,  descricións,

explicacións, informacións de diferentes emisores e emisoras: iguais, persoas adultas, diversos

medios de comunicación -televisión, radio, webs...-, que lles permitan partcipar na vida da

aula e na vida cotán.

-É  capaz  de  expresarse  e  comunicarse  oralmente,  con  claridade  e  corrección  suifcientes,

respondendo a diferentes intencións comunicatvas

-Emprega  as  diferentes  representación  plánstcas,  musicais,  corporais  e  audiovisuais  para

plasmar as  sú as  vivencias,  emocións e  sentmentos,  facendo uso dos diferentes  materiais,

instrumentos e técnicas propios destas linguaxes. 

-Iníciase na utlización funcional da lectura e a escritura como medios de comunicación, de

información e de gozo.

-Ten interese por explorar os mecanismos bánsicos do código escrito e o coñecemento das sú as

característcas; coñecementos que se consolidaránn na educación primaria.

-Accede e emprega as tecnoloxías da información e comunicación. 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

2.1 Avaliación. Procedementos instrumentos.  

O proceso de avaliación realizarase a través de rexistros observación e corrección das

tarefas realizadas, a través de imaxes, audios e vídeos que envían as familias.

2.2 Cualiifcación ifnal. Terase en conta a evolución do neno/a durante o primeiro e

segundo  trimestre  e  o  esforzo  realizado  durante  o  terceiro.  Promocionarán  cara

primaria o alumnado que acade sin diifcultade o 80% dos obxectvos de etapa.

2.3 Alumnado de materia pendente

Non existe alumnado con materia pendente.
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, no seu

caso, ampliación)

3.1. Actvidades. As actvidades son propostas que se envían semanalmente para realizar

na casa. Son actvidades sinxelas e variadas que buscan principalmente reforzar os

contdos traballados ata o momento do conifnamento. Son actvidades globalizadas

que pretender resultar motvadoras para o alumnado e que conleven pouco traballo

áns familias.

3.2. Metodoloxía  (alumnado  con  conectvidade  e  sen  conectvidade).  A  totalidade  do

alumnado ten conexión a internet polo que nos comunicamos diariamente a través do

WicatsApp xa que foi o mecanismo que escolleron as familias para seguir co proceso

de ensianza-aprendizaxe dende a casa. O domingo a ú ltma icora da tarde, envío as

familias  un documento coas  actvidades para toda a semana de xeito que poidan

organizarse e distribuir o traballo como mellor lle resulte. O alumnado vai realizando

as tarefas que me envían a través de audios, vídeos ou fotos segundo corresponda.

Así mesmo, faciliteilles unica dirección de e-mail para este cometdo. 

3.3. Materiais e recursos. Os materias e recursos utlizados son internet e un dispositvo

móvil ou PC, materiais cotáns da vida diaria e recursos dispoñibles na casa de todos os

alumnos/as.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

As actvidades estánn publicadas  na  web do centro  para  quen queira  consultalas  nesta

canle.
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ESPECIALISTAS:

MÚSICA

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación

Participa nas actividades musicais propostas.

Memoriza cancións ou fragmentos de cancións
Recoñece sons da contorna
Recoñece visual e/ou auditvamente algú ns instrumentos da aula de mú sica
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1. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
Corrección das tarefas realizadas (ifcicas principalmente)

Instrumentos:
Ficicas
Recursos en liña na pánxina liveworksiceets.com

Cualifcación fnal
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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2.-Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actvidades As actividades consistirán principalmente na elaboración dunha tarefa. Principalmente unha ficha, unha canción ou 
unha danza, sen prexuízo doutras que se consideren oportunas no seu momento e dada a evolución do alumnado.

Metodoloxía (alumnado con
conectvidade e sen conectvidade)

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

3.-Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

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

Publicidade Publicación obrigatoria na pánxina web do centro.
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INGLÉS
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación

Amosa interese por partcipar en interaccións orais nunica lingua estranxeira.

Partcipa actvamente nas actvidades que combinan o uso da lingua e a resposta corporal implicada pola orde emitda.

Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua.

Emprega expresións convencionais de cortesía de saú do na lingua estranxeira.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:

Corrección das tarefas realizadas (actvidades e exposicións orais)

Instrumentos:

Producións orais do alumnado

Cualifcación fnal
Indicar o procedemento para obter a cualiifcación ifnal de curso:

Farase a media entre a 1ª e a 2ª avaliación. O resultado obtdo poderán ser mellorado se a 
alumna ou alumno ifxo un esforzo no seu traballo telemántco do 3º trimestre.

Alumnado de
materia pendente

Non existe alumnado con materia pendente.

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

Actvidades 
As actvidades consistránn principalmente nunica breve explicación adaptada án idade e a 
elaboración dunica tarefa. Isto farase mediante a aula virtual coa publicación de vídeos 
explicatvos. 
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Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

O alumnado, en maior ou menor medida, están conectado. A metodoloxía a seguir serán a 
publicación semanal dunica tarefa na plataforma Edmodo. 

Se se detectara algú n alumno sen conexión trataríase de facerlle cicegar 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 áns familias a publicación desta 
adaptación da programación na web do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na pánxina web do centro.
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PSICOMOTRICIDADE
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Contdos Criterios Avaliación

a) Secuencia de contdos:

4º Ed.  Infantl:
-As partes do corpo.
-Coñecemento e disfrute das propias posibilidades.
-As carreiras.
-Equilibrios en distntos espazos.
5º Ed.  Infantl:
-Os saltos.
-Equilibrio parado.
-Equilibrio en movemento.
-Coordinación global do corpo.
6º Ed.  Infantl:
-Distntos  xeitos  alternatvos  de  camiñar:  icacia  atráns,  án  pata

coxa,…
-Lanzamentos.
-A orientación no espazo.

-As opcións en canto án lateralidade.

                     -Coñecer o seu corpo e as sú as partes.

          -Partcipar nas actvidades fsicas segú n as sú as posibilidades.

        -Lanzar axeitadamente unica pelota.

       -Coordinar o corpo globalmente.

       -Aifanzar o equilibrio en distntos espazos.
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1. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
Na pánxina web do centro aparece o meu enderezo de correo electrónico para que as 
familias me envíen vídeos dos seus ifll@s realizando as actvidades, comentarios, dú bidas, 
suxestóns,... 

Instrumentos:
Se non dispoñen de PC poden comunicarse coa sú a ttora, quen despois me reenviaría a 
información.

Cualifcación fnal

 Na pánxina web do centro aparece o meu enderezo de correo electrónico para que as 
familias me envíen vídeos dos seus ifll@s realizando as actvidades, comentarios, dú bidas, 
suxestóns,... Se non dispoñen de PC poden comunicarse coa sú a ttora, quen despois me 
reenviaría a información. Todo este conxunto de información e o coñecemento que xa teño
do alumnado (dos dous primeiros trimestres do curso escolar) seránn de moita utlidade 
para a avaliación no terceiro trimestre.

Alumnado de
materia pendente

Non existe alumnado con materia pendente.

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

Actvidades As actvidades de EF son publicadas semanalmente na pánxina web do centro para 
que as familias poidan consultalas.

Metodoloxía (alumnado
con conectvidade e sen

conectvidade)

Son actvidades que se poden desenvolver no corredor ou nunica icabitación da casa ou

piso,  incluíndo  percorridos  de  orientación,  bailes,  ioga,  volteretas,  croquetas,

saltos,...Inclú o debuxos ou ligazóns a vídeos de youtube para que tod@s vexan como é

a execución correcta. A idea é que as actvidades se realicen en familia ou coa axuda da

familia, procurando que o alumnado partcipe na colocación e recollida do material.

Materiais e recursos
Lóxicamente as familias necesitan ter a man un PC ou un teléfono móbil con conexión 
án Internet. Os outros materiais que necesitan pódense atopar en calquera vivenda: 
alfombras, rolos de papel, cordas, cadeiras,...

3.- Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregarán para informar ao 
alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na pánxina web do centro.
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ATENCIÓN  EDUCATIVA

1.- Estándares de aprendizaje e competencias imprescindibles.
- Relaciónase cos demánis usando pautas bánsicas de comportamento social
- Interésase por partcipar en actvidades da vida cotán
-  Percibe as consecuencias das sú as accións
-  Desenvolve a comunicación e a expresión por medio da imaxinación e xogo simbólico
- Usa e interpreta distntas formas de expresión para evocar feitos, expresar e comunicar ideas, sentmentos, emocións...

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

Actvidades 

A maioría das actvidades son propostas para facer na vida cotán coas familias. Mánis ben son unica invitación a que
éstas  falen cos nenos do que están a acontecer nestres intres na sociedade e  axuden  a entender aos nenos esta
situación  excepcional.  Para  iso  poderánn  apoiarse  nos  videos  de  youtube  que  lles  vou  colgando  a  modo  de
motvación: ben partndo de contos,  cancións, breves explicacións,  cadros...Despois enviaranme fotos das sú as
acións ou creacións das distntas actvidades propostas

Metodoloxía (alumnado con
conectvidade e sen conectvidade)

Ata o 12 de marzo, nunica icora desde A.E. estánbase a traballar en 4º E.I.  a importancia de cumprir as normas, en 
5º E.I.  Identdade e Autonomía e en 6º E.I. a Comunicación. A partres de dita data no que entramos no estado de 
alarma, icoubo que quedar na casa e adaptar as programacións e a forma de traballo. Polo que contando co 
teletraballo e a colaboración das familias, decidín “integrar na vivencia do coronavirus” os tres temas a traballar 
nos tres cursos. Todo o alumnado dispón de conectvidade.

Materiais e recursos As familias necesitan ter a man un PC ou teléfono móbil con conexión a internet. Os outros materiais  que 
necesitan son a propia imaxinación e todo o que teñan a man na sú a contorna
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3. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

As actvidades de A.E. son publicadas semanalmente na pánxina web do centro.O luns eu colgaba na pánxina web a 
proposta de traballo para a semana, e as ttoras, o día que lles tocaba A.E., lembránbanlle áns familias que fosen a este 
apartado, ben  por medio de enlaces directos ou ben comunicánndollo por vía wasap.Tamén creei para dita ocasión un
correo electrónico para que  me enviasen fotos ou creacións das sú as actvidades, ou me consultasen algunica 
dú bida. Os resultados obtdos seránn publicados na misma pánxina web na sección de Atención Educatva ( dentro do 
apartado de Infantl)

Publicidade Publicación obrigatoria na pánxina web do centro.
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RELIXIÓN
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

4º ED. INFANTIL
Criterio de avaliación Contdos de aprendizaxe

Identifca a María e San Xosé Identifcación da Virxe María e de San Xosé.

Recoñece o amor das persoas que nos rodean, especialmente dos pais
no seu comprtamtento.

Paránbola a vella perdida.

Identifca os elementos principais da festa Expresión da alegría por partcipar nas festas
5º ED. INFANTIL

Criterio de avaliación Contdos de aprendizaxe
-Identifca a María e a San Xosé. Alegría por descubrir en María án Nai de Xesú s e de todos os cristánns

Identifca A Biblia como o libro que narra o amor de deus. A Biblia
Recoñece o amora das persoas que nos rodean, especialmente dos pais
no seu comportamento.

Valoración dos xestos de amor na familia e cos amigos.

Interiorización do importante que é realizar xestos de amor.
Identifca os elementos principais da festa do domingo Recoñecemento da igrexa nunica escena.
6º ED. INFANTIL

Criterio de avaliación Contdos  de aprendizaxe
Identifca a María e a San Xosé. Demostración de alegría ao sentr o amor das persoas que nos rodean.

Identifca A Biblia como o libro que narra o amor de deus. A Biblia o libro de Deus
Expresa o motvo polo que, para os cristánns, o domingo é festa. Interese por descubrir en que consiste a festa do domingo

Identifcación da igrexa como o lugar no que os cristánns celebran a festa do
domingo
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1. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
Corrección das tarefas realizadas (ifcicas principalmente)

Instrumentos:
Ficicas
Recursos en liña.

Cualifcación fnal
Indicar o procedemento para obter a cualiifcación ifnal de curso:
Farase a media entre a 1ª e a 2ª avaliación. O resultado obtdo poderán ser mellorado se a alumna ou alumno ifxo un esforzo 
no seu traballo telemántco do 3º trimestre.

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

Actvidades 

As actvidades consistránn principalmente nunica breve explicación adaptada án idade e a elaboración dunica tarefa. 
Principalmente unica ifcica sen prexuízo doutras que se consideren oportunas no seu momento e dada a evolución do
alumnado.
Actvidade en liña, cancións, videos e xogos.

Metodoloxía (alumnado con
conectvidade e sen conectvidade)

O alumnado, en maior ou menor medida, están conectado. A metodoloxía a seguir serán a publicación semanal dunica 
tarefa no blogue creado para a ocasión ou a través do correo electrónico ou Tokapp para as familias con pouca 
conectvidade o con material adaptado especíifco. O envío de tarefas e de corrección das mesmas a través do correo.

Materiais e recursos
Blogue de Relixión

  Recursos en liña
  Material funxible
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1. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

A través da aplicación Tokapp comunicarase áns familias a publicación desta adaptación da programación na web do 
centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na pánxina web do centro.


