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INSTRUCIÓNS DO 27 DE ABRIL DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN

PROFESIONALE

INNOVACIÓN

EDUCATIVA

PARA

O

DESENVOLVEMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO
2019/20, NOS CENTROS
GALICIA.

DOCENTES

DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE

1. Estándares de aprendizaxe e competenciasimprescindibles

Estándares de aprendizaxe e competenciasimprescindibles de 1º cuso
Criterio de avaliación
Elabora portadas, colaxes e outrosobxectosempregando as

Estándar de aprendizaxe
B2-2.2

ferramentas e as técnicas básicas (recortar, pegar, encher, usar
pinceis, rotuladores, lapis de cores, etc.)
Elabora e representa imaxesdespoisdunha presentación

B2-2.4

audiovisual
Uso de diferentesformas, texturas e cores nasproducións.

B2.1.

Estándares de aprendizaxe e competenciasimprescindibles de 2º cuso
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe

Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades.

B1-3.1

Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc.

B1-5.1

Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as

B2-1.1

cores
Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal con
limpeza e precisión

B2-3.2

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Teraseencontaentodomomentoosobxetivosxerais

e

específicos,

tendoencontaentodomomento o observado no primeiro e no
Avaliación

segundotrimestre, teremosencontaosintereses dos nenos e nenas e
o conxunto de habilidades que guían o procesoeducativo.
Instrumentos:
A análise das produccións que netreganosnenos, estas produccións
trabállanse de forma transversal e global con outras
materias dos nenos.
Procedemento para obter a cualificación final de curso: Calcularase

Cualificación
final

a media das dúas primeiras avaliacións. A esta media engadiráselle
ata un máximo de dous puntos que se obterán da valoración dos
traballos realizados durante o periodo de confinamento. En ningún
caso restará á puntuación acadada na media das dúas primeiras
avaliacións, polo que a valoración do alumnado polos traballos
realizados neste terceiro trimestre partirá de 0 a un máximo de dous
puntos.
Estes dous puntos acadaranse atendendo á unha rúbica que conterá
os criterios sinalados anteriormente- (Anexo I)

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso,
reforzo, eno seucaso, ampliación)
Actividades

As actividadestraballanse de forma global e transversal con
outrasmateriascomociencias, matemáticas, etc, coafinalidade de
non

sobrecargarosnenos

e

as

familias,

e

esasproducciónsserántidasenconta para as avaliacións.
Actividades

de

recuperación

actividadesintegranse

e

reforzo:

estetipo

dentro

de
das

propostasxeraiscomentadoanteriormente.
Actividades
actividades

de
de

repaso

e

repasoe

ampliación:

Combínanse

as

ampliaciónnaquelescontidos

e

competencias que consideramosimportantesafianzar.
Metodoloxía

O enfoquecomunicativoprevalece no tratamento dos

(alumnado con

elementoscurriculares e estánadaptadosáscaracterísticas dos

conectividade e

alumnos e as súasnececidades.

senconectividad

O centropuxo a disposición de todo o alumnado o

e)

equipamentonecesario para que
ningúnalumnoquedaráatrásdebido a estascircunstancias
Neste sentido e atendendoásinstrucciónsemitidaspolaXunta
antes a situaciónvivida, tómasecomo punto de partida o
relativooscontidos da primeira e segundaavaliacióncoafinalidade
de amplialos e reforzalos, e fanse de forma globla e transversal
co resto de materiascoafinalidade de non sobrecargar o traballo.

Materiais e

Osmateriais e recursos para estamateria son osmateriaisfnxibles

recursos

que teñenos e nenasna casa que se combinancasferranmentas
online que se mandan a través da aula virtual.

4. Información e publicidade
Información ao

Lévase a cabo a través da aula virtual e a través dos titores

alumnado e ás

que estánenpermanentecontacto cos nenos e nenas.

familias
Publicidade

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

