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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

LINGUA GALEGA  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisión ou 
da internet, identificando os aspectos xerais máis relevantes así como 
as intencións, valores e opinións explícitos. 

- Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes da radio, 
da televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un resumo. 

- Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral sinxelo, 
distinguindo, de maneira xeral, información de opinión. 

Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

- Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, seleccionar e 
clasificar, con certa autonomía, a información relevante e necesaria para 
realizar traballos ou completar información, valorando os medios de 
comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

- Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera medio de 
comunicación 

Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito 
académico. 

- Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o 
que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias. 

- Sigue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis 
destacadas. 

- Iníciase na elaboración de pequenas exposicións orais na aula adecuando 
o discurso ás diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e 
expoñer), utilizando o dicionario se é preciso. 

- Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates. 

Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen 
na aula amosando valoración e respecto polas normas que rexen a 
interacción oral. 

- Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 
- Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é 

consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela. 

- Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, para reforzalo 
e facilitar a súa comprensión. 

- Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume. 

- Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas 
- Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada 

a cada acto comunicativo. 
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Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis). 

- Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

- Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo 
e expositivo). 

- Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa 
nos textos. 

Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar,  escribir, 
resumir, explicar e expoñer opinións, emocións e informacións 
relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos 
dos medios de comunicación. 

- Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas, 
notas e invitacións. 

- Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou 
argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a linguaxe ás 
características de cada xénero. 

- Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos básicos de 
cohesión, usando o rexistro adecuado. 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, funcionalmente, 
como apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o 
seu coñecemento no uso da lingua. 

- Recoñece diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
substantivo, artigo, pronome, adxectivo. 

- Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba 
tónica das átonas. 

Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a necesidade 
de cinguirse a elas. 

- Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e aprecia o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas. 

- Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas súas producións 
escritas con especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, ll/i/x. 

Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que conforman a lingua. 

- Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital para buscar calquera 
palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto e como 
consulta ortográfica. 

- Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e  
compostas, identificando e formando familias de palabras. 

- Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas 
de uso frecuente. 
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MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións 
descoñecidas. 

- Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas valorando as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo para situacións 
semellantes futuras. 

- Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións 
futuras semellantes. 

Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos 
de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

- Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números 
(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas 
cifras. 

Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

- Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións 
e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

- Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por comparación, 
representación na recta numérica e transformación duns noutros. 

Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita 
ás propiedades das operación, en situación de resolución de problemas. 

- Reduce dúas fraccións a común denominador e calcula fraccións 
equivalentes. 

- Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis 
próxima. 

- Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal. 

Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para interpretar e 
intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

- Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 
- Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo 

equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores 
na interpretación e resolución de problemas. 

Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as propiedades destas, as estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, 
calculadora), usando o máis adecuado. 

- Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. 
- Calcula o produto dunha fracción por un número. 
- Realiza operacións con números decimais. 

Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións 
da vida cotiá. 

- Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación 
e división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados 
en contextos de resolución de problemas e n situacións cotiás. 

- Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa, números 
menores de un millón, atendendo o valor de posición das súas cifras. 
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- Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de multiplicar. 
- Descompón números decimais atendendo o valor de posición das súas 

cifras. 
- Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 
- Estima e redondea o resultado de un cálculo valorando a resposta. 

Identificar, 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 resolución de problemas. 

- Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, 
empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando 
as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso. 

Operar con diferentes medidas. 

- Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie en 
forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán. 

- Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa 
dada en forma complexa e viceversa. 

- Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 
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LENGUA CASTELLANA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación 
en diferentes situacións con vocabulario axeitado e estrutura coherente. 

- Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado. 

- Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en 
diversas situacións de comunicación: diálogos e exposicións orais 
seguindo modelos e guiadas. 

Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación 
adecuada. 

- Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con 
velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

- Lee en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. 
- Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía 

do ámbito escolar e social.  

Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, con coherencia, aplicando as regras ortográficas e 
coidando a caligrafía, a orde e a presentación. 

- Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e respectando as 
normas gramaticais e ortográficas. 

- Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza. 

Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e 
significado das palabras e campos semánticos), así coma as regras de 
ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

- Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, 
expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras. 

- Diferenza familias de palabras: substantivos, artigos, demostrativos, 
posesivos e indefinidos. 

Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso 
da lingua 

- Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos, 
monosémicos, homófonos, homónimos e parónimos na súa expresión oral 
e escrita. 

- Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras 
derivadas. 

- Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a 
través do coñecemento da lingua. 

- Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na 
expresión oral e escrita. 

- Utiliza correctamente as maiúsculas nos nomes propios, ao principio dun 
escrito e detrás de punto. 

- Coñece e escribe correctamente palabras cos sons K, Z e G suave. 
- Coñece e escribe correctamente palabras cos sons J e R forte. 
- Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto. 
- Coñece e aplica as normas do uso da til nos textos, en palabras agudas, 

graves e esdrúxulas. 
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- Coñece e aplica as normas do uso da til nos textos, en hiatos e ditongos. 
- Escribe correctamente as palabras rematadas en -y. 

Integrar a lectura expresiva, a comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer 
e interpretar algúns recursos básicos da linguaxe literaria e diferenciar 
as principais convencións formais dos xéneros. 

- Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

Recoñecer e valorar as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

- Recoñece o conto e a novela como principais xéneros narrativos y sabe 
diferenciaralos. 

- Diferenza fábula, conto, novela e lenda. 
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CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un comportamento 
de respecto e tolerancia ante as diferentes ideas e achegas alleas nos 
diálogos e debates, valorando o esforzo e amosando actitudes de 
cooperación, participación e respecto cara aos demais. 

- Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de 
traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material. 

- Adopta un comportamento responsable, construtivo e solidario, 
respectando diferentes ideas e achegas nos debates e recoñecendo a 
cooperación e o diálogo como principios básicos do funcionamento 
democrático. 

Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para ser 
capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como 
comprender diferentes linguaxes recollidos en textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico. 

- Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de 
ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais. 

- Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa 
área, que manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos de 
carácter xeográfico, social e histórico. 

Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus 
principais compoñentes. 

- Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e explica os seus 
principais compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, 
asteroide e cometa. 

Describir as características principais do Sistema Solar identificando 
diferentes tipos de astros e as súas características. 

- Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, localizando o 
Sol no centro do mesmo e os planetas segundo a súa proximidade. 

Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios, 
interpretando a súa escala e signos convencionais. 

- Identifica e clasifica os diferentes tipos e mapas, define que é a escala nun 
mapa e emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que 
poden aparecer nel. 

Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan 
nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores determinan o 
clima en España. 

- Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que 
determinan en España. 

Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de clima de España 
identificando algunhas das súas características básicas. 

- Explica que é unha zona climática, nomeando as tres zonas climáticas do 
planeta e describindo as súas características principais. 

- Describe e sinala nun mapa os tipos de climas de España, e as zonas ás 
que afecta cada un, interpretando e analizando climogramas de distintos 
territorios de España e relacionándoos co clima ao que pertence. 

Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que a 
compoñen e as características das principais paisaxes de España. 

- Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características 
das principais paisaxes de España valorando a súa diversidade. 

Describir as características do relevo de España e a súa rede 
hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

- Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en España e as súas 
vertentes hidrográficas. 

- Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de España. 
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Describir as características do relevo de Galicia e a súa rede 
hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

- Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as súas 
vertentes hidrográficas. 

Describir a organización territorial do Estado español así como os 
órganos de goberno. 

- Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas 
de goberno e localiza en mapas políticos as distintas comunidades 
autónomas que forman España, así como as súas provincias. 

Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e os 
factores xeográficos, sociais, económicos ou culturais que inciden nos 
datos de poboación. 

- Define demografía e poboación, comprende os principais conceptos 
demográficos e os principais factores que afectan á de poboación. 
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CIENCIAS NATURAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Diferenciar seres vivos de seres inertes. 
- Identifica e localiza os principais diferencias entre seres vivos e seres 

inertes. 

Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 
aparellos e sistemas. Identificar as principais características e funcións. 

- Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas, nomeando as principais características e funcións de 
cada un deles. 

Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás 
súas características e tipos. 

- Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características atendendo 
ao seu reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos e outros 
reinos empregando criterios científicos e medios tecnolóxicos. 

Coñecer a estrutura e fisioloxía das plantas así como as características 
principais da fotosíntese e a súa importancia para a vida dos seres vivos. 

- Identifica e describe a estrutura fisiolóxica das plantas. 
- Coñece as principais características da fotosíntese así como a súa 

importancia para avida dos seres vivos. 

Coñecer as características e compoñentes dun ecosistema. 
- Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e 

compoñentes dun ecosistema. 

Investigar as características de ecosistemas do seu contorno mediante 
a recollida de datos e mostrando interese pola rigorosidade e hábitos de 
respecto e coidado cara aos seres vivos. 

- Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e 
compoñentes dun ecosistema. 

- Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural e 
as causas de extinción de especies e explica algunhas actuacións para o 
seu coidado. 

Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano, establecendo algunhas relacións 
fundamentais entre eles. 

- Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano. 

- Identifica as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, 
locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais funcións. 

Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento 
do corpo, adoptando estilos de vida saudables, coñecendo as 
repercusións para a saúde do seu modo de vida. 

- Coñece os principios das dietas equilibradas, e elabora menús variados 
identificando ás prácticas saudables. 

- Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas. 
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal. 

- Actúa de forma respectable e digna. 

Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as 
emocións de forma positiva 

- Aplica o autocontrol á toma de decisión e á resolución de conflitos. 
- Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta 

os dos e das demais nas actividades cooperativas. 

Diferenciar os conceptos de autoconcepto e autoestima. - Coñece as diferencias entre o autoconcepto e a autoestima. 

Adquirir capacidades para tomar decisións de forma independente, 
manexando as dificultades para superar frustracións e sentimentos 
negativos ante os problemas. 

- Utiliza o pensamento creativo na análise de problemas e na formulación de 
propostas de actuación. 

- Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con 
empatía. 

- Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e 
pensamentos que subxacen no que se está a dicir. 

- Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando 
interese polas outras persoas. 

Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. - Comprende e aprecia positivamente as diferenzas culturais. 

Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes cooperativas 
e establecendo relacións respectuosas. 

- Forma parte activa das dinámicas do grupo. 
- Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no 

intercambio de afecto e a confianza mutua. 

Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha 
actitude aberta cara aos demais e compartindo puntos de vista e 
sentimentos. 

- Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo 
puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula. 

Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 
amosando condutas solidarias. 

- Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 
- Respecta as regras durante o traballo en equipo. 

Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade 
educativa empregando o sistema de valores persoal que constrúe a 
partir dos valores universais. 

- Participa na elaboración das normas da aula. 
- Respecta as normas do centro escolar. 

Comprender o sentido da responsabilidade social e a xustiza social 
empregando a capacidade de reflexión, síntese e estruturación. 

- Identifica e analiza criticamente desigualdades sociais. 
- Describe condutas solidarias. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Rexistro e análise das propostas de traballo realizadas 
semanalmente e entregadas polo alumnado. Teranse en conta as 
actividades entregadas favorablemente así como o esforzo, o interese e a 
constancia do alumnado. 

Os instrumentos de avaliación serán a observación e seguimento das 
actividades propostas a través do porfolio do alumnado. 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso 2019/2020 obterase mediante a media 
aritmética das dúas primeiras avaliacións e tendo en conta, positivamente, 
as tarefas entregadas durante o terceiro trimestre, sempre e cando estas 
estean feitas correctamente, que poderán incrementar a nota nun máximo 
de 2 puntos por materia. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Levarase a cabo un Plan Específico e Individualizado de Reforzo por 
materias. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de reforzo e ampliación de contidos traballados durante os 
dous primeiros trimestres. 
Actividades de ampliación de contidos básicos necesarios e 
intimamente relacionados cos traballados ata o inicio do confinamento. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: Propostas de traballo semanais nas 
que se inclúen tarefas de reforzo e ampliación. Cando se inclúen 
tarefas de ampliación realizase unha videoconferencia co alumnado 
para a explicación do material enviado e posibles dúbidas; as 
videoconferencias realízanse dous días á semana e danse dous 
horarios, un de mañá e outro de tarde, para conciliar o máximo posible. 
As tarefas poden facerse imprimindo material enviado a través de 
medios telemáticos ou copiando directamente da pantalla do 
ordenador, se é o caso. As actividades soen ser encamiñadas a 
creación de lapbooks e a investigación ou creación de maquetas, 
ademais de algunha ficha de completar ou responder segundo os 
contidos traballados. 
Alumnado sen conectividade: nestes casos, o material chégalle 
impreso ao alumnado a través de un servizo externo de carácter 
altruísta. A explicación do material vai de xeito escrito e anexado coas 
propostas de traballo que seguen sendo semanais. Para calquera 
dúbida, existe a titoría telefónica se é necesario e que se debe de 
solicitar a través de Abalar Móbil. 

Materiais e recursos 

Libros de texto e cadernos: Ponse a disposición do alumnado as 
plataformas dixitais dos libros de texto. Tamén se lle fan chegar os 
libros fisicamente así como os seus cadernos. 
Material impreso: material funxible con recortables ou fichas de reforzo 
e ampliación ou material complementario. 
Material dixital: o mesmo material que para uns chega impreso 
(segundo recursos económicos e situación familiar) para outros/as 
chega de xeito telemático para que poidan imprimir, copiar ou 
consultar. 
Recursos online: proponse a consulta de vídeos de consulta e 
complementación de contidos. A información destes vídeos chega 
tamén de xeito escrito en caso de non teren medios ofimáticos. 
Material funxible: a realización de maquetas é con materiais funxibles 
dos que poidan dispor ou incluso reciclar. Son sempre propostas 
abertas e flexibles e ofrécense varias opcións de traballo. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as familias están informados, tanto das tarefas 
propostas pola titoría, como dos demais especialistas e incluso ás 
novidades do centro como entidade, a través: da Páxina Web do 
colexio, da aula virtual, de Abalar Móbil e a través do correo electrónico 
Gmail.  
As videoconferencias son realizadas a través da aplicación Cisco  
Webex. 
Ademais, aquel que o solicite a través da aplicación Abalar ou a través 
do correo electrónico, será titorizado a través dunha chamada 
telefónica. 

Publicidade  
Páxina Web do Ceip Praia Xardin (Boiro): 

- http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippraiaxardin/  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippraiaxardin/

