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1.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que se reflexan a continuación son nos que faremos máis énfase 

neste terceiro trimestre.   (Os demáis criterios e estándares son os que se estableceron na Programación de principio de 

curso, á cal nos remitimos, que xa se traballaron aínda que de algún xeito se volvan a traballar coas actividades de repaso 

deste trimestre 

MATEMÁTICAS 

 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 2. OS NÚMEROS  

B.2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando 
razoamentos apropiados.  

 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99.  

 

MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e 
contextos reais.  

 

B.2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu 
valor, en situacións da vida cotiá.  

 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números 
naturais ata o 99.  

 

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o 
valor de posición de cada unha das súas cifras.  
MTB2.2.4. Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 2. OS NÚMEROS  

B.2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante 
diferentes procedementos, incluído o cálculo mental, en 
situación de resolución de problemas.  

 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma 
na resolución de problemas contextualizados.  

 

B.2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos adecuados e reflexionando 
sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas.  

 

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

 

BLOQUE 3: A MEDIDA 

 
B.3.4. Iníciase no coñecemento das unidades básicas de 
medida do tempo e as súas relacións, utilizándoas para 
resolver problemas da vida diaria.  

 

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas 
relación. Minuto, hora, día, semana e ano.  

 

MTB3.4.2. Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e a 
media hora.  

 

MTB3.4.3. Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as 
medidas temporais e as súas relacións.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 3: A MEDIDA 

B.3.5. Iníciase no coñecemento do valor e as equivalencias 
entre as diferentes moedas e billetes do sistema monetario 
da Unión Europea.  

 

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes 
(5,10, 20 e 50 euros) do sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais como 
figuradas.  

 

B.3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá 
adecuados ao seu nivel, establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos axeitados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de problemas.  
 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida.  
 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de 
problemas revisando as operacións utilizadas e as unidades dos 
resultados.  
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LINGUA  CASTELÁ  E  LITERATURA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

B.1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve 
e sinxelo, de diferente tipoloxía, atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) e a súa 
intención comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos).  
 

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos 
atendendo á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa: cartas, 
anuncios, regulamentos, folletos….  
 

B.1.6. Valorar os medios de comunicación social como 
instrumento de comunicación.  
 

LCB1.6.1. Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e 
dixitais para obter información.  
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA.LER 

B.2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á 
idade e utilizando a lectura como medio para ampliar o 
vocabulario.  
 

LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo.  
 

 B.2.3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a 
comprensión lectora de textos moi sinxelos de diversa 
tipoloxía.  
 

LCB2.3.3. Relaciona a información contida nas ilustracións coa 
información que aparece no texto.  

 

B.2.8. 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 
Comunicación para buscar información.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B.3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con 
diferentes formatos (descritivos, narrativos, dialogados) e 
intencións comunicativas(informativos, literarios e 
prescritivos, aplicando as regras ortográficas de nivel e 
coidando a presentación.  
 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos 
propios da vida cotiá, do ámbito escolar e social, atendendo á forma da 
mensaxe e a súa intención comunicativa)e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas básicas: cartas, folletos informativos, 
noticias, instrucións, receitas, textos literarios…  
 

LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, 
evitando riscos etc.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B.4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a 
estrutura da lingua, (categorías gramaticais), para favorecer 
unha comunicación máis eficaz.  
 

LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o 
nome, artigo, adxectivo, verbo.  
 

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

B.4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas 
a través do uso da lingua.  
 

LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral 
e escrita.  
 

B.4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras 
ortográficas para favorecer unha comunicación máis eficaz.  
 

LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas 
propias do nivel e as aplica á escritura de textos sinxelos.  
LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na 
expresión oral e escrita.  
LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas.  
LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.  
 

B.4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar 
tarefas e avanzar na aprendizaxe.  
 

LCB4.5.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos 
dixitais.  
 

BLOQUE5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B.5.5. Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, 
textos literarios sinxelos: contos e poemas.  
 

LCB5.5.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) 
a partir de pautas ou modelos dados.  
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LINGUA  GALEGA  E  LITERATURA 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓNORAL. FALAR E ESCOITAR 

B.12. Comprende informacións audiovisuais sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes sinxelas dos 
documentos audiovisuais que inclúan imaxes e elementos sonoros de 
carácter redundante. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B.2.1. Comprender e localizar información explícita en textos 

sinxelos de uso cotián ou procedentes dos medios de 

comunicación 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre 
feitos e acontecementos próximos á experiencia do alumnado, 
procedentes dos medios de comunicación 

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, 
propios de situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e 
avisos ou mensaxes curtas. 

LGB2.1.3. Localiza información en textos vinculados á experiencia, 
tanto os producidos con finalidade didáctica como os de uso cotián 
(folletos, descricións, instrucións e explicacións). 
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LINGUA  GALEGA  E  LITERATURA 

 

1.Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B.3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a 

situacións cotiás infantís, aqueles propios dos medios de 

comunicación ou os relacionados coa escola. 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás 
infantís como invitacións,felicitacións, notas ou avisos, utilizando as 
características habituais deses textos. 

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

 

LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de exclamación e interrogación. 

 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial 
atención ao uso das maiúsculas. 

 

LGB3.1.5. Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa escola 
(listaxes, descricións e explicacións elementais) ou cos medios de 
comunicación social (novas sinxelas, titulares, pés de foto) sobre 
acontecementos próximo á súa experiencia 

 

B.3.2 Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe 

verbal e a non verbal. 

LGB3.2.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non 
verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 
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LINGUA  GALEGA  E  LITERATURA 

 

1.Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B.3.4. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que 
faciliten a comprensión dos textos. 
 

LGB3.4.1. Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes 

co seu contido mellorar a súa presentación. 

 

B.3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en 

calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa. 

LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade 
caligráfica. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 
 
B.4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, 
como apoio á comprensión e á produción de textos, así como 
aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 
 

LGB4.1.3. Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras 
dadas, frases ou textos. 

 

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. 

 

B.4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis 

sinxelas. 

LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas 
e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas 
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LINGUA  GALEGA  E  LITERATURA 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B.5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando 
modelos. 

 

LGB5.1.1. Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, 
poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; 
usando modelos. 

 

 B.5.3 e compoñer poemas sinxelos e relatos breves a partir 

de modelos sinxelos dados. 

LGB5.3.1. Recrea e compón poemas sinxelos e relatos breves, a partir 

de modelos sinxelos dados, para comunicar sentimentos, emocións, 

preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 
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CIENCIAS DA NATUREZA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

B.2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas 
valorando a diversidade.  

 

CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao 
co doutros seres vivos.  
CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais.  

 

B.2.2. B2.2. Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso coa saúde e coa enfermidade.  
 

 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada 
alimentación coa propia saúde.  
 

 

  

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

B.3.1. Identificar as principais características e 
comportamentos de animais e plantas para adaptarse ao seu 
medio, tendo en conta o seu contorno.  
 

 

CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando 
o seu contorno.  
CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, 
empregando diferentes soportes.  

 

B3.2. Observar e rexistrar, de maneira elemental e en equipo, 
algún ser vivo no seu medio natural ou na aula e comunicar 
de xeito oral e escrito os resultados, empregando diferentes 
soportes.  

 
 

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da 
observación, seres vivos do seu contorno adoptando hábitos de 
respecto.  
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BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

B.4.2. Realizar experiencias sinxelas para analizar efectos 
das forzas sobre obxectos e movementos cotiáns.  
 
 

 
  
CNB4.2.2 Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e movementos 
cotiáns.  
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CIENCIAS  SOCIAIS 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 
 

B.2.3. Coñecer os elementos básicos que forman un 
ecosistema, identificando as actividades humanas que 
orixinan desequilibrios neles e espertando actitudes de 
defensa, respecto e recuperación deles.  
 

CSB2.3.1.Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman 
un ecosistema identificando as actividades humanas que orixinan 
desequilibrios neles e cita algunha medida de respecto e recuperación.  
 

 
B.2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, 
analizando en grupo as consecuencias que a intervención 
humana provoca na conservación da paisaxe natural e 
definindo algunhas medidas para a conservación desta.  
 

CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais 
próxima.  
 

CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de 
interior.  
 

B.2.7.Identificar algunhas rochas e minerais presentes na 
contorna e recoñecer algúns usos que as persoas fan deles.  
 

CSB2.7.1.Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece 
algúns usos aos que se destinan.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 
 

B.4.1.Comprender e distinguir os conceptos temporais: 
pasado, presente e futuro.  
 

CSB4.1.1.Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas 
conversas da vida cotiá.  
 

B.4.3. Recoñecer, comprender e ordenar cronoloxicamente 
os cambios producidos polo paso do tempo na evolución do 
obxectos, persoas, feitos ou acontecementos sobre os que 
se investigou.  
 
 

CSB4.3.1.Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a 
evolución no tempo de  
obxectos, persoas, feitos ou acontecementos sobre os que se 
investigou.  

 

B.4.4.Recoñecer a cultura e o patrimonio da contorna que 
nos rodea comprendendo a importancia da súa 
conservación.  
 

CSB4.4.1.Coñece a importancia que ten a conservación dos restos 
históricos para entender a historia da vida humana.  
 

B.4 5.Coñecer que é un museo, cal é a súa función e valorar o 
seu papel gozando da contemplación de obras artísticas.  
 

CSB4.5.1.Explica que é un museo e cales son as súas funcións.  
CSB4.5.2.Recoñece os museos, e os sitios arqueolóxicos como 
espazos de gozo e ocio.  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE SE CONTINUARON A TRABALLAR NESTE TRIMESTRE 

PARA AQUELES ALUMNOS CO 1º E O 2º TRIMESTRES SUPENSOS  

 

1. Estándares de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 
 

B.2.1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando 
os usos que o ser humano fai da auga: domésticos, 
económicos, públicos e deportivos recreativos. O uso 
responsable deste ben.  
 

CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai 
da auga.  
 

B.2.2. Observar e localizar nun mapa os lugares nos que hai 
auga distinguindo entre zonas de auga doce e salgada.  
 
 

CSB2.2.1. Identifica os lugares onde hai auga na contorna e localiza, 
en mapas sinxelos, como se distribúe a auga doce e salgada no 
territorio.  
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1. Estándares de aprendizaxe 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 
 

B.3.1. Coñecer organización social da súa contorna próxima 
e as súas formas de goberno e diferenciar entre unha 
localidade e un municipio.  
 

CSB3.1.1.Describe a organización social da contorna mais próxima e 
as súas formas de goberno e diferencia entre que é unha localidade e 
un municipio.  
 

B.3.1. Coñecer organización social da súa contorna próxima 
e as súas formas de goberno e diferenciar entre unha 
localidade e un municipio.  
 

CSB3.1.1.Describe a organización social da contorna mais próxima e 
as súas formas de goberno e diferencia entre que é unha localidade e 
un municipio.  
 

B.3.2.Identificar as funcións e servizos dos seus diversos 
organismos: bombeiros e bombeiras, policía...  
 

CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos 
servizos do Concello.  
 

B.3.3.Recoñecer a importancia que o exercicio activo da 
cidadanía polas persoas que o habitan ten para unha 
convivencia pacifica.  
 

CSB3.3.1. Describe algunhas accións da cidadanía que contribúen ao 
desenvolvemento dunha convivencia pacifica  
 

B.3.7.Identificar as profesións que non lle son tan familiares, 
coñecer un pouco sobre elas e clasificalas segundo o servizo 
que prestan á comunidade e se se realizan en fábricas ou ao 
aire.  
 

CSB3.7.1.Describe as funcións das profesións que lle son máis novas, 
responsabilidades, ferramentas que empregan e o servizo que lle 
prestan á poboación.  
CSB3.7.2.Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas 
e traballos que prestan servizos.  
 

B.3.8.Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e 
seguridade viaria como peóns e peoas e como persoa 
usuaria de medios de transporte.  
 

CSB3.8.1.Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou 
viaxeira e como peón ou peoa nos medios de transporte.  
CSB3.8.2.Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública 
e dos seus elementos.  
 



 
 

2.  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación do terceiro trimestre 

Avaliación 

3º trimestre 

Procedementos: 

 Análise do traballo diario do alumno. 

 Revisión das tarefas. 

 Avaliación de distintas actividades adxuntadas a través de 

diferentes soportes. 

 Avaliación da nova forma de traballar. 

 Valoración das actividades realizadas nas libretas. Valorarse 

que estén todas realizadas, correxidas e feitas cunha orde e 

limpeza. 

 As libretas  e os libros solicitaranse ás familias unha semana 

antes da avaliación para valorar o traballo realizado. 

 

Instrumentos: 

 

  Empregarase a web do colexio para que as familias 

poidan descargar as actividades de repaso que se 

manden facer. Logo remitiranas á mestra titora para a 

súa valoración e corrección. 

 

Cualificación 3º 
trimestre 

 Primará o traballo diario realizado nos  libros, nas 

libretas e as entregas daquelas actividades que se 

soliciten por parte da titora a través de fotografías. 

 Solicitarase por parte da mestra os libros e os cadernos 

onde xustifiquen o traballo realizado 
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2. Avaliación e cualificación do curso 

Avaliación 

do curso 

Procedementos: 

 A avaliación será un proceso continuo, global e formativo. 
 Farase un seguimento das actividades e traballos diarios, 

tanto dos realizados na clase os anteriores trimestres, como 
das tarefas da casa, contando estas soamente para a subida 
da nota media das anteriores avaliacións ou para non 
modificala, nunca para baixala.  

 Terase en conta a participación na aula, as tarefas realizadas 
en grupos. 

 Valorarase a actitude e o comportamento do alumnado en 
relación ás avaliacións pasadas nas aulas.Con relación a 
este último trimestre valorase a pulcritude na presentación 
dos traballos, a constancia no traballo e a súa entrega nos 
tempos establecidos. 

 O alumnado con asignaturas suspensas dos trimestres 
anteriores deberá realizar actividades de repaso  e de 
valoración da adquisición dos coñecementos non superados 
previamente. 

 Quen promocione sen superar todas as áreas seguirá un 
programa de reforzo destinado a recuperar os aprendizaxes 
adquiridos e deberá superar a avaliación correspondente a 
dita programación. Así mesmo pasará a ser alumno con RE. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Cualificación 
do curso 

Instrumentos: 

 

 Primeiramente avaliarase a terceira avaliación  seguindo 
a metodoloxía indicada previamente. 

 Unha vez feita esta terceira avaliación, a cualificación 
final do curso obterase a partires da media da primeira e 
segunda avaliacións, non podendo ser nunca inferior a 
da segunda, e podendo sumar á anterior ata un máximo 
de  2 puntos  polo traballo a distancia da terceira 
avaliación. 

 No referido á promoción  seguirase a lexislación vixente. 
 Primará o traballo diario realizado nos  libros, nas 

libretas e as entregas daquelas actividades que se 

soliciten por parte da titora a través de fotografías. 

 Solicitarase por parte da mestra os libros e os cadernos 

onde xustifiquen o traballo realizado 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

 (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Diariamente levarase a cabo un seguimento do traballo do 

alumnado. 

 Indicaranse as actividades a realizar para cada día por medio da 

web do colexio. Aportaránse tamén as solucións de ditas 

actividades para facilitar a súa autocorrección. 

 En todo momento se manterá a comunicación coas familias( o 

alumnado é de curta idade) para solventar calquera tipo de 

dúbida na resolución das actividades, ben por medio de email, 

teléfono ou aplicacións informáticas( tendo en conta os recursos 

e a dispoñibilidade das familias). 

 Seguirase o libro de texto e ampliaranse actividades por medio 

da web do colexio ou de outros medios para facilitar o traballo do 

alumnado. 

 As familias reenviaran mostra das actividades realizadas que se 

soliciten por parte da mestra titora. 

 Ademais do libro de texto, tamén se continuará traballando no 

caderno do alumno dunha forma similar a como se facía nos 

trimestres anteriores. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade)   

 Semanalmente indicaranse as actividades que se consideren 

oportunas.  

 Alumnado con conectividade O alumnado que o desexe enviará 

as actividades feitos ao mestre/ por diversos medios para que os 

corrixa.  

 Ademais colgaranse as solucións das actividades feitas para que 

poidan facer a autocorrección das mesmas e que terán que 

facer na súa libreta con outra cor, para poder revisar as tarefas e 

ver os erros cometidos polos alumnos.  

 Alumnado sen conectividade: Igual ca no caso anterior coa 

excepción de que as actividades propostas se farán chegar a 

través doutras canles. 



22 
 

 

4.  INFORMACIÓN E PUBLICIDADE  
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Materiais e 
recursos 

 Libros de texto.  

 Internet. 

 Fichas de reforzo e ampliación facilitados pola editorial.  

 Vídeos titoriais. 

 A web do centro.  

 Aula Virtual de Agueiro.  

 Webex.  

 Whatsapp  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Colgarase cada documento de modificación elaborado por cada 

mestre na web do centro onde as familias poderán ver esta 

modificación. 

 A través de Abalar, mandarase un anuncio que indique que están 

colgadas estas modificacións ao inicio da páxina de cada nivel 

educativo para que sexan quen de atopala. 

 Publicidade 

 Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 Publicación obrigatoria na páxina Wb do centro. 

 Publicaranse no taboleiro do centro a existencia de estes 

documentos na Dirección do centro para a súa consulta se así  o 

estimasen necesario as familias. 


