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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Educación Artística: Plástica a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do alumando en 
comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.
En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no trimestre 
anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o período lectivo 
restante.

CRITERIO ESTÁNDAR

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. 

B1.3. Describir calidades e características dos materiais, dos 

obxectos e dos instrumentos presentes no contexto natural e 

artificial. 

EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 

EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas. 

B2.2. Realizar composicións plásticas que representen o mundo 

imaxinario, afectivo e social. 

EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e outros obxectos 

empregando as ferramentas e as técnicas básicas (recortar, 

pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.). 

B2.3. Respectar e coidar os materiais, os utensilios e os espazos. EPB2.3.1. Respecta as normas preestablecidas e coida os 

materiais, os utensilios e os espazos. 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades consisten en mini proxectos sempre empregando a lingua estranxeira: inglés e 

coa axuda do auxiliar de conversa. Todas elas estarán enfocadas a desenvolver a súa creatividade durante estes tempos 

difíciles, adaptándonos aos recursos e materiais útiles dos que dispoñen na casa e promovendo unha educación equitativa a 

todo o alumnado.

A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.

Posto que a área de Educación Artística: Plástica conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución 

horaria, cunha hora semanal para cada curso. Dada a situación actual mantense dita hora cun diario pero tratando de ser 

empáticos coa carga lectiva.



4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, a plataforma 

de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando para promover a motivación do 

alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos nunha ensinanza personalizada 

axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as actividades son tan variadas 

permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación indivualizada e única sempre contando 

co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o profesorado, entre o profesorado e o 

equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Educación Artística: Plástica a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do alumando en 
comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.
En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no trimestre 
anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o período lectivo 
restante.

CRITERIO ESTÁNDAR

B1.3. Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e 

texturas. 

EPB1.3.2. Manexa en producións propias as posibilidades que 

adoptan as diferentes formas, cores e texturas. 

B1.5. Manexar as actividades plásticas utilizando coa 

correspondente destreza diferentes ferramentas (recortar, pegar, 

encher, traballar con pincel, pegamentos etc.). 

EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado 

etc. 

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. 

B2.6. Recoñecer, diferenciar e utilizar a expresividade de diversos 

materiais e soportes audiovisuais. 

EP2.6.2. Deseña sinxelas creacións plásticas despois de recoller 

información por medios audiovisuais. 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades consisten en mini proxectos sempre empregando a lingua estranxeira: inglés e 

coa axuda do auxiliar de conversa. Todas elas estarán enfocadas a desenvolver a súa creatividade durante estes tempos 

difíciles, adaptándonos aos recursos e materiais útiles dos que dispoñen na casa e promovendo unha educación equitativa a 

todo o alumnado.

A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.

Posto que a área de Educación Artística: Plástica conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución 

horaria, cunha hora semanal para cada curso. Dada a situación actual mantense dita hora cun diario pero tratando de ser 

empáticos coa carga lectiva.



4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, a plataforma 

de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando para promover a motivación do 

alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos nunha ensinanza personalizada 

axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as actividades son tan variadas 

permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación indivualizada e única sempre contando 

co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o profesorado, entre o profesorado e o 

equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CRITERIO ESTÁNDAR

B1.2. Interpretar o contido das imaxes e representacións do 

espazo presentes no contexto, con identificación das posicións 

dos elementos plásticos no espazo. 

EPB1.2.1. Interpreta e valora a información que ofrecen as 

imaxes no contexto social e comunica as sensacións, elaborando 

informacións básicas. 

B1.3. Clasificar texturas, formas e cores atendendo a distintos 

criterios. 

EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, 

formas e cores nas composicións artísticas. 

B1.4. Identificar e valorar recoñecidos/as autores/as e as súas 

obras máis significativas, facendo fincapé na cultura propia. 

EPB1.4.2. Procura información sobre artistas plásticos/as da 

cultura propia e de outras, e sobre a súa obra. 

EPB1.4.3. Amosa interese por coñecer formas de expresión de 

autores/as e a súa obra, empregando as tecnoloxías da 

información. 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico final. 

EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades 

cunha intención estética, manexando diferentes técnicas. 

EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, 

sombreamento, acuarelas etc.) para a composición de obras. 



2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Educación Artística: Plástica a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do alumando en 
comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.
En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no trimestre 
anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o período lectivo 
restante.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades consisten en mini proxectos sempre empregando a lingua estranxeira: inglés e 

coa axuda do auxiliar de conversa. Todas elas estarán enfocadas a desenvolver a súa creatividade durante estes tempos 

difíciles, adaptándonos aos recursos e materiais útiles dos que dispoñen na casa e promovendo unha educación equitativa a 

todo o alumnado.

A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.



Posto que a área de Educación Artística: Plástica conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución 

horaria, cunha hora semanal para cada curso. Dada a situación actual mantense dita hora cun diario pero tratando de ser 

empáticos coa carga lectiva.

4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, a plataforma 

de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando para promover a motivación do 

alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos nunha ensinanza personalizada 

axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as actividades son tan variadas 

permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación indivualizada e única sempre contando 

co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o profesorado, entre o profesorado e o 

equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 
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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




1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CRITERIO ESTÁNDAR

B1.3. Identificar determinados/as artistas e amosar interese por 

coñecer as formas de expresión das súas obras máis 

representativas. 

EPB1.3.2. Procura información sobre artistas plásticos/as da 

propia cultura ou alleos, en relación coas características da súa 

obra. 

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos 

que se utilizan nas producións artísticas 

EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes 

formas, cores, texturas e materiais. 

EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais téxtiles de refugo. 

B2.2. Realizar composicións plásticas con figuras xeométricas, 

manexando ferramentas básicas de precisión e utilizando escalas 

e proporcións. 

EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como un elemento que estrutura o 

espazo gráfico. 

EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con precisión, coa axuda 

das ferramentas básicas (regra, escuadro e cartabón). 

B2.3. Utilizar e manexar as novas tecnoloxías da información e da 

comunicación como medio de información, investigación e 

deseño. 

EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos para obter 

información sobre o contexto artístico e cultural para as súas 

producións. 

EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte dixital para as organizar e 

as transformar nunha produción propia (novela, historieta, cartel, 

mural, esquematización dunha lección da clase etc.). 



2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Educación Artística: Plástica a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do 

alumando en comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.

En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no 

trimestre anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o 

período lectivo restante.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades consisten en mini proxectos sempre empregando a lingua estranxeira: inglés e 

coa axuda do auxiliar de conversa. Todas elas estarán enfocadas a desenvolver a súa creatividade durante estes tempos 

difíciles, adaptándonos aos recursos e materiais útiles dos que dispoñen na casa e promovendo unha educación equitativa a 

todo o alumnado.

A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.



Posto que a área de Educación Artística: Plástica conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución 

horaria, cunha hora semanal para cada curso. Dada a situación actual mantense dita hora cun diario pero tratando de ser 

empáticos coa carga lectiva.

4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, a plataforma 

de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando para promover a motivación do 

alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos nunha ensinanza personalizada 

axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as actividades son tan variadas 

permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación indivualizada e única sempre contando 

co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o profesorado, entre o profesorado e o 

equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 
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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




1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Educación Artística: Plástica a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do 

alumando en comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.

CRITERIO ESTÁNDAR

B1.2. Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, 

texturas, formas e colores; comprobando as posibilidades que 

achegan para a creación artística. 

EPB1.2.1. Identifica os recursos e os materiais utilizados para 

elaborar unha obra. 

B2.1. Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para 

deseñar documentos de información e comunicación (carteis, 

guías, folletos etc.) 

EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e 

sensacións básicas, utilizando distintos elementos e recursos 

para os axustar ás necesidades. 

B2.6. Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a 

correcta realización de actividades e a presentación. 

EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as 

normas e indicacións establecidas. 

EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando 

a correcta realización dos exercicios e actividades. 

B2.7. Utilizar e manexar as tecnoloxías da información e da 

comunicación como medio de información, investigación e 

deseño.

EPB2.7.1. Emprega as novas tecnoloxías para se iniciar no 

deseño dixital, no tratamento de imaxes ou na animación. 



En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no 

trimestre anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o 

período lectivo restante.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades consisten en mini proxectos sempre empregando a lingua estranxeira: inglés e 

coa axuda do auxiliar de conversa. Todas elas estarán enfocadas a desenvolver a súa creatividade durante estes tempos 

difíciles, adaptándonos aos recursos e materiais útiles dos que dispoñen na casa e promovendo unha educación equitativa a 

todo o alumnado.

A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.

Posto que a área de Educación Artística: Plástica conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución 

horaria, cunha hora semanal para cada curso. Dada a situación actual mantense dita hora cun diario pero tratando de ser 

empáticos coa carga lectiva.



4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, a plataforma 

de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando para promover a motivación do 

alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos nunha ensinanza personalizada 

axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as actividades son tan variadas 

permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación indivualizada e única sempre contando 

co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o profesorado, entre o profesorado e o 

equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020


CENTRO: CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro


CURSO: 6º


MATERIA: Educación Artística: Plástica


DATA: 11/05/2020


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. 



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




1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CRITERIO ESTÁNDAR
B1.1. Formular opinións cun criterio estético, oralmente ou por escrito, 
que expresen o respecto e a riqueza das achegas que ofrecen as 
manifestacións artísticas (plásticas, visuais ou musicais), apreciando as 
texturas, as formas, as liñas, as medidas e as cores. 

EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar 
imaxes. 

EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas 
composicións plásticas. 

B1.3. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 
responsable para a busca, creación e difusión de imaxes fixas e en 
movemento. 

EPB1.3.2. Coñece os protocolos de actuacións para a difusión de 
imaxes propias ou alleas, e respecta a propiedade intelectual de cada 
persoa.. 

B2.1. Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais do 
proceso creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos materiais e técnicas pictóricas e elixindo as 
máis axeitadas para a realización da obra prevista

EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis axeitadas 
para as súas creacións, manexando os materiais e instrumentos de 
forma adecuada, coidando o material e o espazo de uso. 

EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma, 
violencia, alegría, tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para 
cada caso (claroscuro, puntos, liñas, cores etc.). 

B2.3. Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que 
forman parte do patrimonio artístico e cultural, e adquirir unha actitude 
de respecto e valoración dese patrimonio. 

EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas 
máis importantes do patrimonio cultural e artístico español, 
nomeadamente aquelas que foron declaradas Patrimonio da 
Humanidade. 

B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, como 
ferramentas para deseñar documentos. 

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 
como fonte de información e documentación para a creación de 
producións propias. 



2. Avaliación e cualificación 

Durante este terceiro trimestre na área de Educación Artística: Plástica a avaliación realizarase a partir do esforzo diario do 

alumando en comunicación continua coa mestra de todos os seus avances.

En canto á cualificación e como se expresa nas normativas vixentes, a nota numérica non poderá ser inferior á acadada no 

trimestre anterior aínda que si pode ser superior en función de todo o traballo que dito alumando vaia realizando durante o 

período lectivo restante.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Empregarase unha metodoloxía a distancia sempre adaptada a todos os contextos familiares, xa sexan nenos ou nenas sen 

acceso a internet para o que o centro educativo se coordinou coa casa do concello para poñer á súa dispoñibilidade unha 

función de impresión de fichas e outras actividades diversas. Así como aqueles que si contan cun acceso a Internet dende o 

cal se empregará sobre todo un blogue de aula a modo de diario no que se van colgando actividades para traballar e reforzar 

ditos estándares e criterios. Estas actividades consisten en mini proxectos sempre empregando a lingua estranxeira: inglés e 

coa axuda do auxiliar de conversa. Todas elas estarán enfocadas a desenvolver a súa creatividade durante estes tempos 

difíciles, adaptándonos aos recursos e materiais útiles dos que dispoñen na casa e promovendo unha educación equitativa a 

todo o alumnado.

A coordinación familia - escola estará sempre presente para satisfacer todas as necesidades que poidan irlle xurdindo a 

calquera hora do día, para o cal se dispón dun correo electrónico ao que poden achegar dúbidas, imaxes ou vídeos co 

resultado dos exercicios e dende o cal, maioritariamente, se observará un progreso continuado de seu traballo e esforzo.



Posto que a área de Educación Artística: Plástica conta, segundo o Decreto 105, dentro de seu anexo IV na distribución 

horaria, cunha hora semanal para cada curso. Dada a situación actual mantense dita hora cun diario pero tratando de ser 

empáticos coa carga lectiva.

4. Información e publicidade 

Todas as familias terán á súa disposición os mesmo recursos e as mesmas facilidades para chegar ao coñecemento. Coa 

coordinación de todo o centro educativo, profesorado e familias optouse polo uso de blogs, correos electrónicos, a plataforma 

de Edixgal, Abalar móbil e a páxina web do colexio. Cada día os contidos vanse actualizando para promover a motivación do 

alumnado e que sigan avanzando no seu proceso de ensino - aprendizaxe centrándonos nunha ensinanza personalizada 

axeitada para todos os ritmos e necesidades presentes no nosos nenos e nenas. Por iso, as actividades son tan variadas 

permitindo así chegar a todos e cada un deles e delas, exercendo así unha educación indivualizada e única sempre contando 

co gran apoio e a comunicación entre as familias e a escola, entre o alumando e o profesorado, entre o profesorado e o 

equipo directivo e entre o mesmo profesorado. 


