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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. 

- Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva 
das calidades traballadas.(CD, CAA) 

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.(CCEC,CSC ) 

Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e 
expresivas do corpo. 

Responde co seu corpo a estímulos sonoros.(CAA, CSC) 

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.(CAA) 

 
Recoñecer as figuras xeométricas (círculo, triángulo, cadrado e 
rectángulo) debuxándoas nas composicións. 
 

Distingue a diferencia entre as figuras xeométricas. (CM, CMCT) 

 
Identificar e diferenciar diferentes tipos de liñas, e posteriormente 
reproducilas. 
 

Identifica liñas  verticais, horizontais, abertas e pechadas e debúxaas. 
(CM, CMCT) 

 
Recoñecer diferentes tonos. 
 

Nomea as distintas cores en imaxes facilitadas e emprégaas nas súas 
composicións. (CEC, CMCT) 

 
Utilizar o espazo do soporte facilitado nas súas creacións 
acomodando os debuxos aos distintos formatos. 
 

Acomoda e utiliza de maneira coherente todo o espazo no formato 
dado. (CEC, CMCT, CM) 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise e revisión dos traballos. 

Instrumentos: 
Feedback coas familias sobre o traballo realizado e revisión das 
fichas traballadas. 

Cualificación 
final 

 A cualificación final vaise realizar en función das cualificacións das           

dúas primeiras avaliacións (media das dúas) e engadíndolle dous 

puntos a todo o alumnado que realizase as tarefas obrigatorias e 

participase dentro das súas posibilidades nas mesmas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Reforzo e repaso dos contidos traballados na 1ª e 2ª 
avaliacións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

-Todo o alumnado ten acceso ao material, e todos teñen 
conectividade a internet, aínda que non todos dispoñen de 
ordenador. Algúns só dispoñen dun móbil, polo que as 
actividades en liña que se propoñen son totalmente 
voluntarias. 
 
-Emprego da páxina web do centro para volcar os materiais e 
contacto coas familias para resolver incidencias puntuais. 

Materiais e 
recursos 

- Dispositivos móbiles para poder acceder á páxina web do 
centro e descargar as actividades. 
 
- Vídeos e actividades en liña. 
 
- Fichas de reforzo e repaso. 

4. Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Empregamos a páxina web do centro, o correo electrónico e o 
teléfono (a  través dos titores) para manter o contacto e a 
información co alumnado e as familias. 

Publicidade  Páxina web do centro. 
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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 gráfica ou corporalmente estas calidades: son curto, 
longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

- Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva 
das calidades traballadas. (CD, CAA) 

- Repite esquemas rítmicos escoitados. (CSIEE, CAA) 

Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría, e 
identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos 
elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade 
ou carácter).  

- Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, 
instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e 
valorando os seus respectivos traballos.(CAA, CCEC) 

- 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. (CAA) 
 

Recoñecer e clasificar algúns instrumentos por familias 
instrumentais. 

Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias. 

(CCEC) 
 

 

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

Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 
(CCEC, CAA, CSC) 

Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de 
cancións sinxelas. (CCEC, CSC) 

Identificar e diferenciar os diferentes tipos de liñas horizontais, 
verticais,  rectas, oblicuas, onduladas e quebradas. 

Realiza debuxos empregando as liñas horizontais, verticais,  rectas, 
oblicuas, onduladas e quebradas. 

Manexar as actividades plásticas coa destreza correspondente. Practica con precisión o recorte e pegado. (CM) 

  

Identificar as cores primarias e secundarias como clasificación. Realiza correctamente a mestura das cores primarias. (CM, CMCT) 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise e revisión dos traballos. 

Instrumentos: 
Feedback coas familias sobre o traballo realizado e revisión das 
fichas traballadas. 

Cualificación 
final 

A cualificación final vaise realizar en función das cualificacións das 

dúas primeiras avaliacións (media das dúas) e engadíndolle dous 

puntos a todo o alumnado que realizase as tarefas obrigatorias e 

participase dentro das súas posibilidades nas mesmas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Reforzo e repaso dos contidos traballados na 1ª e 2ª 
avaliacións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

-Todo o alumnado ten acceso ao material, e todos teñen 
conectividade a internet, aínda que non todos dispoñen de 
ordenador. Algúns só dispoñen dun móbil, polo que as 
actividades en liña que propoñemos son totalmente 
voluntarias. 
 
-Emprego da páxina web do centro para volcar os materiais e 
contacto coas familias para resolver incidencias puntuais. 

Materiais e 
recursos 

- Dispositivos móbiles para poder acceder á páxina web do 
centro e descargar as actividades. 
 
- Vídeos e actividades en liña. 
 
- Fichas de reforzo e repaso. 

4. Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Empregamos a páxina web do centro, o correo electrónico e o 
teléfono (a través dos titores) para manter o contacto e a 
información co alumnado e as familias. 

Publicidade  Páxina web do centro. 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e 
coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas. 

Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 
(CCL) 

Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas 
instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical. 

Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos con e sen acompañamento.(CSC, CEC, CAA) 

Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e 
coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas. 

Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle 
provoca a audición dunha peza musical. (CCEC, CAA) 

Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais 
experimentando, recoñecendo e diferenciando a expresividade 
dos diferentes materiais e técnicas pictóricas e elixindo as máis 
adecuadas para cada obra. 

- Emprega as técnicas pictóricas (témperas e acuarelas) para a 
creación de composicións artísticas manexando os materiais e 
instrumendos de maneira axeitada. (CEC, SIE) 

- Presenta os seus traballos con limpeza. 

Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes 
materiais. 

- Confecciona obras tridimensionais con materiais diversos. (CSC, 
CMCT) 

Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que 
forman parte do patrimonio artístico e cultural. 

- Aprecia e valora as principais obras do patrimonio cultural e artístico 
da súa localidade. (CSC, CEC) 

- Coñece o traballo de pintores, materiais e ferramentas coas que 
traballa. (CSC, CEC) 

Representar de forma persoal ideas, accións e situacións 
valéndose dos elementos que configuaran a linguaxe visual. 

- Distingue as cores primarias e secundarias e combínaas libremente 
nas súas producións. (CEC, CMCT, CM) 

- Organiza o espazo das súas producións empregando os conceptos 
básicos de espazo e proporción. (CM, CMCT) 

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.CURSO 2019/2020 

 
 

 
PÁXINA 8 DE 21 

 
CENTRO:CEIP MESTRE PASTOR BARRAL 

CURSO: 3º 
MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 



 
 

   

 

 

 

  

2.   Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise e revisión de fichas. 

Instrumentos: 
Feedback coas familias sobre o traballo realizado e revisión das 
fichas traballadas. 

Cualificación 
final 

A cualificación final vaise realizar en función das cualificacións das 

dúas primeiras avaliacións (media das dúas) e engadíndolle dous 

puntos a todo o alumnado que realizase as tarefas obrigatorias e 

participase dentro das súas posibilidades nas mesmas. 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Reforzo e repaso dos contidos traballados na 1ª e 2ª 
avaliacións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

-Todo o alumnado ten acceso ao material, e todos teñen 
conectividade a internet, aínda que non todos dispoñen de 
ordenador. Algúns só dispoñen dun móbil, polo que as 
actividades en liña que propoñemos son totalmente 
voluntarias. 
 
-Emprego da páxina web do centro para volcar os materiais e 
contacto coas familias para resolver incidencias puntuais. 

Materiais e 
recursos 

- Dispositivos móbiles para poder acceder á páxina web do 
centro e descargar as actividades. 
 
- Vídeos e actividades en liña. 
 
- Fichas de reforzo e repaso. 

4.  Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Empregamos a páxina web do centro, o correo electrónico e o 
teléfono (a través dos titores) para manter o contacto e a 
información co alumnado e as familias. 

Publicidade  Páxina web do centro. 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e 
coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas. 

Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 
(CCL) 

Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas 
instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical, así como valorar o 
traballo feito, avaliar o resultado e propor accións de mellora. 

Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 
(CAA) 

Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, 
amosando interese por coñecer instrumentos doutras culturas. 

- Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. (CAA, CD)  

- Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 
(CAA, CD) 

Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais 
experimentando, recoñecendo e diferenciando a expresividade 
dos diferentes materiais e técnicas pictóricas e elixindo as máis 
adecuadas para cada obra. 

- Emprega as técnicas pictóricas (témperas e acuarelas) para a 
creación de composicións artísticas manexando os materiais e 
instrumendos de maneira axeitada. (CEC, SIE) 

- Presenta os seus traballos con limpeza. 

- Realiza obras plásticas coa técnica do collage. (CEC, SIE) 

Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes 
materiais. 

- Confecciona obras tridimensionais con materiais diversos. (CSC, 
CMCT) 

Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que 
forman parte do patrimonio artístico e cultural, adquirindo 
actitudes de respecto e valoración de dito patrimonio. 

- Aprecia e valora as principais manifestacións artesanas do 
patrimonio cultural e artístico da súa localidade. (CSC, CEC) 

- Respecta as obras artísticas e os lugares onde se atopan. (CSC, 
CEC) 

Representar de forma persoal ideas, accións e situacións 
valéndose dos elementos que configuaran a linguaxe visual. 

- Distingue as cores frías e cálidas e combínaas libremente nas súas 
producións con intención expresiva.(CEC, CMCT, CM) 

- Organiza o espazo das súas producións empregando o formato 
horizontal e vertical e os conceptos básicos de espazo e proporción. 
(CM, CMCT) 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise e revisión de fichas. 

Instrumentos: 
Feedback coas familias sobre o traballo realizado e revisión das 
fichas traballadas. 

Cualificación 
final 

A cualificación final vaise realizar en función das cualificacións das 

dúas primeiras avaliacións (media das dúas) e engadíndolle dous 

puntos a todo o alumnado que realizase as tarefas obrigatorias e 

participase dentro das súas posibilidades nas mesmas. 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Reforzo e repaso dos contidos traballados na 1ª e 2ª 
avaliacións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

-Todo o alumnado ten acceso ao material, e todos teñen 
conectividade a internet, aínda que non todos dispoñen de 
ordenador. Algúns só dispoñen dun móbil, polo que as 
actividades en liña que propoñemos son totalmente 
voluntarias. 
 
-Emprego da páxina web do centro para volcar os materiais e 
contacto coas familias para resolver incidencias puntuais. 

Materiais e 
recursos 

- Dispositivos móbiles para poder acceder á páxina web do 
centro e descargar as actividades. 
  
- Vídeos e actividades en liña. 
 
- Fichas de reforzo e repaso. 

4.  Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Empregamos a páxina web do centro, o correo electrónico e o 
teléfono (a través dos titores) para manter o contacto e a 
información co alumnado e as familias. 

Publicidade  Páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Escoitar obras de características ou estilos e compositores e 
compositoras diferentes, recoñecer as diferenzas e/ou as relacións 
existentes, e facer unha valoración posterior. 

Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle 
provoca a audición dunha peza musical. (CSC, CEC, CAA)  

Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos 
musicais de repetición, variación e contraste, en solitario ou en 
grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe 
musical, asumindo a responsabilidade na interpretación en grupo e 
respectando tanto as achegas das demais persoas como a persoa 
que asuma a dirección. 

Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras.(CAA, 
CSIEE) 

Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, 
e describir os elementos da linguaxe musical convencional que as 
compoñen. 

Identifica, clasifica e completa os compases traballados.(CAA) 

Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e 
identificar as principais características de instrumentos doutras 
culturas. 

Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. (CAA, CD) 

Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais 
experimentando, recoñecendo e diferenciando a expresividade dos 
diferentes materiais e técnicas pictóricas e elixindo as máis 
adecuadas para a realización da obra plantexada. 

- Emprega as técnicas de debuxo e pictóricas (lapis de cores, lapis 
de grafito, rotuladores, ceras, témperas e acuarelas) manexando os 
materiais e instrumentos de maneira axeitada, coidando o material, 
nos seus traballos individuais e grupais.  (CEC, SIE) 

- Presenta os seus traballos con limpeza e gusto estético. (CEC) 

Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes 
materiais. 

 

- Confecciona obras artísticas empregando diferentes materiais. 
(CSC, CMCT) 
 

 

Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que forman 
parte do patrimonio artístico e cultural, adquirindo actitudes de 
respecto e valoración de dito patrimonio. 

- Aprecia e valora as principais manifestacións artísticas do 
patrimonio cultural e artístico da súa localidade, comunidade e país. 
(CSC, CEC) 

 

- Respecta as obras artísticas e os lugares onde se atopan. (CSC, 
CEC) 

- Coñece a vida e obra dalgún pintor ou pintura español. (CEC 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representar de forma persoal ideas, accións e situacións 
valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

 

- Realiza un círculo cromático. (CEC, CMCT, CM) 

- Organiza o espazo das súas producións empregando os conceptos 
básicos de composición, equilibrio e proporción. (CM, CMCT) 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise e revisión de fichas. 

Instrumentos: 
Feedback coas familias sobre o traballo realizado e revisión das 
fichas traballadas. 

Cualificación 
final 

A cualificación final vaise realizar en función das cualificacións das 

dúas primeiras avaliacións (media das dúas) e engadíndolle dous 

puntos a todo o alumnado que realizase as tarefas obrigatorias e 

participase dentro das súas posibilidades nas mesmas. 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Reforzo e repaso dos contidos traballados na 1ª e 2ª 
avaliacións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

-Todo o alumnado ten acceso ao material, e todos teñen 
conectividade a internet, aínda que non todos dispoñen de 
ordenador. Algúns só dispoñen dun móbil, polo que as 
actividades en liña que propoñemos son totalmente 
voluntarias. 
 
-Emprego da páxina web do centro para volcar os materiais e 
contacto coas familias para resolver incidencias puntuais. 

Materiais e 
recursos 

- Dispositivos móbiles para poder acceder á páxina web do 
centro e descargar as actividades. 
 
- Vídeos e actividades en liña. 
 
- Fichas de reforzo e repaso. 

4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Empregamos a páxina web do centro, o correo electrónico e o 
teléfono (a través dos titores) para manter o contacto e a 
información co alumnado e as familias. 

Publicidade  Páxina web do centro. 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os 
elementos que as compoñen. 

Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con 
capacidade para emitir unha valoración destas. (CAA, CCEC, CSC)  

Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos 
musicais de repetición, variación e contraste, en solitario ou en 
grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe 
musical, asumindo a responsabilidade na interpretación en grupo e 
respectando tanto as achegas das demais persoas como a persoa 
que asuma a dirección. 

Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras.(CAA, 
CSIEE) 

Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de 
diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en 
internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos 
musicais.(CD, CAA) 

Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e 
identificar as principais características de instrumentos doutras 
culturas. 

 

Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. (CAA, CD) 

Realizar producións plásticas seguindo pautas elementais 
experimentando, recoñecendo e diferenciando a expresividade dos 
diferentes materiais e técnicas pictóricas e elixindo as máis 
adecuadas para a realización da obra plantexada. 

- Emprega as técnicas de debuxo e pictóricas (lapis de cores, lapis 
de grafito, rotuladores, ceras, témperas e acuarelas) manexando os 
materiais e instrumentos de maneira axeitada, coidando o material, 
nos seus traballos individuais e grupais.  (CEC, SIE) 

- Presenta os seus traballos con limpeza e gusto estético. (CEC) 

- Realiza obras plásticas abstractas coas técnicas aprendidas. 
(CEC) 

Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes 
materiais. 

- Confecciona obras artísticas empregando diferentes materiais. 
(CSC, CMCT) 

Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que forman 
parte do patrimonio artístico e cultural, adquirindo actitudes de 
respecto e valoración de dito patrimonio. 

- Aprecia e valora as principais manifestacións artísticas do 
patrimonio cultural e artístico da súa localidade, comunidade e país. 
(CSC, CEC) 

- Respecta e valora as obras artísticas e os lugares onde se atopan. 
(CSC, CEC) 

- Coñece a vida e obra dalgún pintor ou pintura do ámbito 
internacional. (CEC) 

 



 
 
 

 

Representar de forma persoal ideas, accións e situacións 
valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

- Identifica e recoñece as cores complementarias, empregándoas 
nas súas composicións artísticas. (CEC, CMCT, CM) 

- Organiza o espazo das súas producións. (CM, CMCT) 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise e revisión de fichas. 

Instrumentos: 
Feedback coas familias sobre o traballo realizado e revisión das 
fichas traballadas. 

Cualificación 
final 

A cualificación final vaise realizar en función das cualificacións das 

dúas primeiras avaliacións (media das dúas) e engadíndolle dous 

puntos a todo o alumnado que realizase as tarefas obrigatorias e 

participase dentro das súas posibilidades nas mesmas. 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Reforzo e repaso dos contidos traballados na 1ª e 2ª 
avaliacións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

-Todo o alumnado ten acceso ao material, e todos teñen 
conectividade a internet, aínda que non todos dispoñen de 
ordenador. Algúns só dispoñen dun móbil, polo que as 
actividades en liña que propoñemos son totalmente 
voluntarias. 
 
-Emprego da páxina web do centro para volcar os materiais e 
contacto coas familias para resolver incidencias puntuais. 

Materiais e 
recursos 

- Dispositivos móbiles para poder acceder á páxina web do 
centro e descargar as actividades. 
  
- Vídeos e actividades en liña. 
 
- Fichas de reforzo e repaso. 

4.  Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Empregamos a páxina web do centro, o correo electrónico e o 
teléfono (a través dos titores) para manter o contacto e a 
información co alumnado e as familias. 

Publicidade  Páxina web do centro. 
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