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1. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

 CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B 1.1. Realizar as súas tarefa con certa autonomía utilizando 

documentación. 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación, planif icación e execución de accións e 

tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos 

máis importantes para o seu funcionamento. 

CNB2.1.1. Identif ica a morfoloxía externa do propio corpo e explica o seu funcionamento nun 

sentido global e os cambios nas distintas etapas da vida. 

CNB2.1.2. Coñece os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do 

organismo.  

B2.2. Identif icar e explicar as consecuencias para a saúde e o 

desenvolvemento persoal de determinados hábitos de 

alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso deseñando 

protocolos para a súa prevención. 

CNB2.2.2. Recoñece algúns factores causantes das enfermidades máis habituais (carie, catarros, 

gripe e obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención. 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade.  CNB2.3.2. Diferencia entre dieta equilibrada e non equilibrada e elabora un menú. 

B3.1. Identif icar e clasif icar animais e plantas do seu contorno 

próximo, recoñecer as súas características principais.  

 

CNB3.1.1. Observa, identif ica e recoñece as características básicas e clasif ica animais 

vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio científ ico. 

CNB3.1.2. Observa, identif ica e recoñece as características das plantas do seu contorno e 

clasifícaas. 

B3.2.Explicar as funcións de relación, reprodución e alimentación dun 

ser vivo.  

 

CNB3.2.1. Coñece as funcións de relación, reprodución e alimentación dun ser vivo e explícaas  
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CIENCIAS SOCIAIS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Realizar as súas tarefa con certa autonomía 

utilizando documentación. 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planif icación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, 

ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. 

B2.1.Recoñecer e situar os elementos principais do 

sistema solar: o Sol, os planetas e as súas características 

básicas empregando as TIC. 

CSB2.1.1.Identif ica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os planetas e recoñece algunha 

das súas características básicas empregando as TIC. 

B2.2.Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar 

recoñecendo as súas características principais, 

movementos e consecuencias máis directas que producen 

na súa vida diaria e na contorna próxima. 

CSB2 2.1.Describe de forma sinxela os movementos terrestres, o eixe do xiro e os polos xeográficos.  

CSB2.2.2.Expón, de maneira sinxela, como se produce o cambio entre o día e a noite e as estacións do ano 

como consecuencia dos movementos terrestres. 

CSB2.2.3.Identif ica a Lúa como satélite da Terra. 

B2.3.Identif icar as capas da Terra segundo a súa estrutura 

sexa interna ou externa. 

CSB2.3.1.Identif ica, nomea e describe as capas da Terra. 

B2.4.Identif icar as distintas formas de representar a 

superficie terrestre e localizar o lugar no que vive. 

CSB2.4.1.Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios e globos 

terráqueos. 

B2.7.Identif icar a atmosfera como escenario dos 

fenómenos meteorolóxicos, coñecer algúns destes 

fenómenos máis frecuentes na súa contorna e explicar, de 

maneira sinxela como se forman as nubes e as 

precipitación. 

CSB2.7.1.Identif ica e nomea fenómenos atmosféricos e describe as causas que producen a formación das 

nubes e as precipitacións. 
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CIENCIAS SOCIAIS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.10 Interpretar o tempo atmosférico en mapas do tempo 

sinxelos da comunidade autónoma. 

CSB2.10.1.Interpreta mapas do tempo sinxelos de Galicia distinguindo os seus elementos principais. 

B2.12. Explicar como se produce o ciclo da auga e as súas 

fases relacionándoos cos elementos da paisaxe da súa 

contorna próxima. 

CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. 

 

B2.13. Explicar que é unha paisaxe, os seus elementos 

básicos e recoñecer os distintos tipos de paisaxes de 

Galicia.  

CSB2.13.1.Define paisaxe, identif ica os seus elementos e recoñece as diferentes tipos de paisaxe básicas na 

comunidade autónoma. 

B2.14. Localizar nun mapa os principais elementos da 

paisaxe: unidades de relevo e ríos máis importantes da 

comunidade autónoma e coñecer algunha característica 

relevante de cada un deles. 

CSB2.14.1. Localiza nun mapa os principais elementos da paisaxe: unidades de relevo e ríos máis importantes 

da comunidade autónoma. 

B2.15. Recoñece algunas consecuencias da intervención 

humana no medio próximo valorando a necesidade dun 

desenvolvemento sostible. 

CSB2.15.1 Recoñece algunas consecuencias negativas que a acción humana ten sobre o medio máis 

próximo. 

CSB2.15.3 Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e un consumo responsable. 

 
 



ADAPTACIÓN da  PROGRAMACIÓN do 3º TRIMESTRE curso 19-20                      3º de PRIMARIA                                      CEIP Pérez Viondi 

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á 

súa idade e valorar a lectura como medio para ampliar o 

vocabulario, f ixar a ortografía correcta e como gozo 

persoal. 

LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, textos de diversa tipoloxía 

textual.  

LCB2.2.2. Distingue en textos do ámbito escolar e social e de forma xeral, entre as diversas tipoloxías 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención 

comunicativa (informativos e literarios ). 

B2. 3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para 

a comprensión lectora de textos moi sinxelos de diversa 

tipoloxía. 

LCB2.3.1. Identif ica as palabras clave dun texto. 

LCB2.3.2. Activa, de forma guiada, coñecementos previos para comprender un texto. 

LCB2.3.3. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e de ilustracións redundantes.  

LCB2.3.4. Relaciona a información contida nas ilustracións coa información que aparece no texto. 

B2.7. Identif ica a estrutura de diferentes textos lidos, 

centrándose na interpretación do seu signif icado. 

LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre información e publicidade. 

B2.8. Utilizar de xeito guiado as Tecnoloxías da 

Información e Comunicación para a procura da 

información.  

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para buscar información.  

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes 

intencións comunicativas, cohesivas de xeito elemental, 

aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a 

presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito escolar 

e social, utilizando elementos de cohesión básicos: noticias, contos, folletos informativos, narracións, anuncios 

publicitarios, receitas, instrucións, normas…. 

LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do nivel. 

LCB3.1.3. Reproduce textos ditados sinxelos. 
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc. 

B3.3. Aplicar, con axuda, todas as fases do proceso de 

escritura na produción de textos escritos de distinta índole: 

planif icación, textualización, revisión e reescritura.  

LCB3.3.1. Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias de planif icación, textualización e revisión 

do texto. 

B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos de 

carácter informativo sobre diferentes temas do área. 

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con imaxes, en diferentes soportes 

(papel e dixital), de carácter redundante co contido: carteis publicitarios, anuncios e cómics. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura 

da lingua, a gramática (categorías gramaticais), o 

vocabulario (formación e signif icado das palabras e 

campos semánticos), así como as regras de ortografía 

para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Recoñece e identif ica as categorías gramaticais básicas: presentar ao nome, expresar 

características do nome. 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro, ao producir textos escritos.  

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 

lingüísticas a través do uso da lingua. 

LCB4.2.1. Utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, frases feitas, na expresión oral e escrita.  

LCB4.2.2. Utiliza, segundo modelo, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 

B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a 

comprensión oral e escrita a través do coñecemento da 

lingua. 

LCB4.3.1. Clasif ica e usa os tipos de nomes para elaborar textos escritos sinxelos. 

LCB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de xénero e número, na expresión oral e escrita. 

LCB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B5.3. Valorar os recursos literarios da tradición oral: 

poemas, cancións, contos, refráns e adiviñas. 

LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns e adiviñas. 

 B5.4. Reproducir a partir de modelos dados textos 

literarios moi sinxelos, en prosa ou en verso, con sentido 

estético e creatividade: contos e poemas. 

LCB5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios moi sinxelos (contos, poemas) a partir de pautas ou 

modelos dados. 

 

 
 

 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar 

información explícita en textos sinxelos de soportes 

variados (w ebs infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos procedentes dos medios de comunicación 

social ou propios de situacións cotiás. 

LGB2.1.2. Identif ica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo). 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo. 

LGB2.1.5. Identif ica a estrutura xeral dun texto. 

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a 

información procedente de sinxelos gráficos, e ilustracións.  

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de sinxelos gráficos e ilustracións, 

relacionando esta co contido do texto que a acompaña. 



ADAPTACIÓN da  PROGRAMACIÓN do 3º TRIMESTRE curso 19-20                      3º de PRIMARIA                                      CEIP Pérez Viondi 

 

 

 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto 

sinxelo e resumir o seu contido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. 

LGB2.3.2. Realiza o resumo, a partir de preguntas, dun texto sinxelo. 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias para mellorar a 

lectura.  

LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o posible contido dun texto antes de lelo, axudándose do título e as 

ilustracións. 

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión, cando é preciso. 

B2.5. Utilizar de xeito guiado as tecnoloxías da información 

para obter información. 

LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter información. 

LGB2.5.2. Utiliza de xeito guiado dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.  

B3.1. Usar, as estratexias de planif icación, textualización e 

revisión do texto. 

LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, dous puntos, puntos suspensivos, 

signos de exclamación e interrogación). 

B3.2. Producir textos sinxelos de diferente tipoloxía que 

permitan narrar, describir e resumir, emocións e 

informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles 

que sexan característicos dos medios de comunicación. 

LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos (noticias) e publicitarios (anuncios e carteis) de xeito creativo. 

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos) seguindo un guión establecido. 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando algúns elementos de cohesión. 

LGB3.2.5. Resume brevemente o contido de textos sinxelos, a partir de preguntas, propios do ámbito da vida 

persoal ou familiar ou dos medios de comunicación. 
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 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para 

comunicar información. 

LGB3.3.1. Elabora por escrito textos do ámbito académico moi sinxelos (cuestionarios, resumos, descricións, 

explicacións...) para obter e comunicar información. 

B3.4. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe 

verbal e a non verbal. 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, 

cómics. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en 

calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa. 

 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: 

marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado…  

4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, 

como apoio á comprensión e á produción de textos, así 

como aplicar o seu coñecemento na mellora do uso da 

lingua. 

 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, enunciados, palabras e sílabas. 

LGB4.1.3. Separa as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

LGB4.1.4. Identif ica nun texto substantivos e adxectivos.  

LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de cambialo. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas 

básicas, apreciando o seu valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas, con especial 

atención ás maiúsculas.  

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así 

como unha sintaxe elemental nas producións orais e 

escritas. 

LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación.  

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións. 

B4.4. Recoñecer e empregar conectores básicos. LGB4.4.1. Usa diversos conectores básicos entre oracións: adición e causa. 
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 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B4.6. Identif icar palabras compostas e derivadas, así como 

sinónimos, antónimos e palabras polisémicas básicas, 

para comprender e producir textos. 

LGB4.6.1. Recoñece palabras derivadas e compostas, identif icando e formando familias de palabras. 

LGB4.6.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos e palabras polisémicas básicas. 

B4.7. Valorar a lingua galega dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

LGB4.7.1. Valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

B5.3. Identif icar o xénero literario ao que pertencen uns 

textos dados.. 

LGB5.3.1. É quen de identif icar o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: narrativa, poesía e 

teatro. 

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de 

modelos sinxelos. 

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos, 

emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 

 
 

 

 

   MATEMÁTICAS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do 

problema, pregunta realizada). 
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B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.1.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto da situación, busca outras formas 

de resolución etc. 

B2.1. Escribir e ordenar utilizando razoamentos 

apropiados.  

MTB2.1.1. Escribe e ordena números ata o 10.000. 

MTB2.1.2. Aproxima números á decena, centena e millar. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o 

seu valor, en situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Realiza correctamente series tanto ascendentes coma descendentes. 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 10.000. 

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

das súas cifras. 

B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos, incluído o cálculo mental, en 

situación de resolución de problemas. 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para realizar cálculo mental. 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na resolución de problemas 

contextualizados. 

MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando a multiplicación para realizar recontos, en disposicións rectangulares 

nos que intervén a lei do produto. 

MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa operación de división dunha cifra na resolución de problemas 

contextualizados. 

MTB2.3.5. Identif ica e usa os termos propios da multiplicación e da división. 

B2.4. Identif icar, resolver problemas da vida cotiá, 

adecuados ao seu nivel, establecer conexións entre a 

realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos 

coñecementos matemáticos adecuados reflexionando 

sobre o proceso aplicado para a resolución de 

problemas. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento.  

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.2. Construír o estilo persoal baseándose na 

respectabilidade e na dignidade persoal 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais persoas. 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo empregando as 

emocións de forma positiva. 

VSCB1.3.1 Aplica o autocontrol á toma de decisión. 

B1.5. Adquirir capacidades para tomar decisións de forma 

independente, manexando as dif icultades para superar 

frustracións e sentimentos negativos ante os 

problemas. 

VSCB1.5.1. Emprega algunha estratexia para facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

 

B3.5. Coñecer o valor e as equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes do sistema monetario da 

Unión Europea. 

MTB3.5.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais como figuradas. 

MTB3.5.2. Calcula múltiplos e submúltiplos do euro. 

B4.5. Interpretar representacións espaciais (esbozo dun 

itinerario, plano dunha pista…) realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de obxectos ou situacións 

familiares. 

MTB4.5.1. Obtén información puntual e describe unha representación espacial (esbozo dun itinerario, plano 

dunha pista...) tomando como referencia obxectos familiares. 

B5.1. Ler e interpretar representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos ao contorno inmediato. 

MTB5.1.3. Interpreta gráficas de táboas extraendo a información explícita. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos:  

Ante a situación atípica producida polo COVID-19, tivemos que adaptar a forma de traballo e 

de avaliación, pero terase  en conta sempre que vai ser  continua, formativa, global e 

integradora. 

Para iso vanse valorar en positivo  tanto os achegamentos de tarefas por parte dos alumnos  

como a súa motivación, implicación e intercambios coas titoras. 

 

Instrumentos: 

- Fichas escritas  

- Actividades interactivas  

- Intercambios coas familias pola plataforma Abalar 
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Cualificación final 

A cualificación final obterase tendo en conta o seguinte: 

 O progreso nas avaliacións anteriores.  

 O traballo do terceiro trimestre, que pode mellorar a cualificación final.  

 As materias non superadas da primeira e/ou da segunda avaliación poderán 

recuperarse co traballo e as probas que se poidan facer durante o terceiro trimestre 

coa educación non presencial que se está levando a cabo. Teranse en conta os 

estándares de aprendizaxe imprescindibles de cada materia correspondentes ás 1ª e 

2ª avaliacións.   

 O alumnado promocionará de nivel sempre e cando o equipo docente considere que 

acadou os aspectos de índole curricular e madurativo imprescindibles para continuar 

no curso seguinte. Esta decisión tomaraa o equipo docente de forma colexiada, non 

obstante terá especial consideración a opinión do titor ou titora. Este proceso contará 

co asesoramento da Orientadora. A repetición será unha medida excepcional. A nivel 

curricular teranse en conta os estándares de aprendizaxe das áreas instrumentais 

considerados imprescindibles correspondentes ás 1ª e 2ª avaliacións.  
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3. Metodoloxía, actividades, materiais e recursos  

 

3. Actividades, metodoloxía, e materiais e recursos  

Actividades  

 

Realízanse actividades de  repaso,  reforzo e recuperación atendendo  aos seguintes criterios: 

- Que sexan sinxelas e asequibles a todo o alumnado. Para iso incluimos uns cadros 

explicativos previos. 

- Que sexan, cando é posible, interdisciplinares atendendo á circunstancia actual e tamén a 

celebracións como o Día da Terra, do  Libro, das Letras Galegas, do Medio Ambiente... 

- Que sexan atractivas, lles permitan manterse incorporados á aprendizaxe continua e susciten 

o seu interese por aprender. 

-  Combinar de actividades escritas coas interactivas  procurando que non sexan excesivas 

(para o cal estamos preguntando e asesorando ás familias). 

- Flexibilizar os ritmos e os tempos, adaptándoos ás características do alumnado, á situación 

sanitaria e social actual e as situacións familiares. 

- Envíanse semanalmente xa que as familias comunicáronnos que lles resultaba máis cómodo. 
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Traballamos coas editoriais Santillana e Anaya e debido á premura na suspensión das clases 

presenciais, non tod@s puideron levar os libros para os seus domicilios. Conseguimos que 

ambas editoriais nos concederan as licencias oportunas para que tod@s puidesen acceder 

aos libros en formato dixital así como ás actividades interactivas.  

Comunicámonos con todas as familias para coñecer as situacións particulares, resolver 

dúbidas... 

Por parte do colexio proporcionáronselles medios a aqueles alumn@s que carecían de wifi 

e/ou ordenador. 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade) 

 

- Ter en conta a situación atípica producida polo COVID-19 que afecta ás situacións e ao 

estado emocional do alumnado e familias. 

- Ter en conta os diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe para facer, cando é necesario; 

unha flexibilización nas tarefas, nos ritmos e nos tempos, e maior atención individualizada. 

- Potenciar un enfoque globalizador e interdisciplinario que teña en conta a transversalidade 

da aprendizaxe; realizando -cando sexa posible-  tarefas integradas sobre temas de 
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actualidade (medio-ambientais, de saúde...), onde o alumnado avance no desempeño das 

competencias clave e na a construción de aprendizaxes significativas.  

- Favorecer a aprendizaxe autónoma. 

- Fomentar a curiosidade, a creatividade, a iniciativa, a autonomía, o interese, o respecto por 

si mesmo/a, polos demais, pola natureza, o espírito de iniciativa, a tenacidade, a confianza 

en si mesmo/a, o pensamento crítico, a flexibilidade intelectual, o rigor metodolóxico. 

- Fomentar o hábito lector e o gusto pola lectura, pola interpretación e pola escritura. 

- Potenciar a implicación das familias non proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

 Para a comunicación coas familias : 

-  Emprego da plataforma Abalar: avisos a grupos,  incidencias na aula e mensaxería.  

-  O noso teléfono, nos casos nos que foi preciso, así como os nosos correos electrónicos. 

-  A páxina web do colexio. 

- Enquisas para saber as situacións familiares e dispoñibilidade de medios dixitais, as 

preferencias do alumnado en canto ao tipo de actividades e a evolución na súa realización, 

as posibles dificultades e a temporalización. 

- Verificación de que tod@s teñen conexión e poden realizar as tarefas suxeridas. 

 Titorías a través de Abalar (mensaxería, citas de titoría) e teléfono para : dificultades, 
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dúbidas, consellos... 

 Reunións do profesorado e equipos do centro a través da plataforma Webex, tf. e 

mensaxes 

 Coordinación das titoras de nivel para consensuar o tipo de tarefas, a cantidade das 

mesmas, a temporalización, a interdisciplinaridade.. e para adaptarnos ás suxerencias das 

familias.  

 Coordinación coas profesoras de PT, AL e orientación para aqueles alumn@s con 

necesidades de reforzo e ACI. 

 Comunicación coa profesora de L. Inglesa e Plástica. 

 Comunicación co equipo directivo para solventar calquera necesidade do alumnado. 

 

Materiais e recursos 

 

- Páxina web do colexio 

- Plataforma Abalar móbil  

- Ordenador, teléfono e correo electrónico das titoras 

- Cisco Webex para o profesorado 

- Libros dixitais Santillana con licencias para tod@s 

- Libros dixitais Anaya con licencias para tod@s 

- Repositorio Abalar 
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4. Información e publicidade 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Páxinas webs  de sitios como:  Sogama, Real Academia Galega, Real Academia Española,   

Cidade da Cultura de Santiago, Salón do Libro de Pontevedra, Aulas Galegas, Seminario 

Galán, Primavera das letras, Televisión Española... 

- Titoriais de Youtube: de Eduteca... para algunhas explicacións...  

- Creación dunha Biblioteca virtual ( A Coronabiblio de 3º) con recomendacións de  

libros, vídeos,  xogos, resolución de enigmas, manualidades, trucos de maxia, cancións... 

 

4.Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 

familias 

 As familias serán informadas da modificación das programacións mediante mensaxe 

enviada a través da aplicación Abalar. 

 Páxina web do centro. 

 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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