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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. MATEMÁTICAS.
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B 1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo 
matemático ben feito.

MTB 1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo,
claro e ordenado no caderno e en calquera aspecto que se vaia traballar 
na área de Matemáticas.

B. 1.3. Utilizar, coa guía do mestre, os medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe e para a resolución de problemas.

MTB1.3.1. Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de problemas.

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

MTB 2.2.1.  Utiliza os números ordinais en contextos reais.
MTB 2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números 
naturais ata o 999.  
MTTB 2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o 
valor de posición de cada unha das súas cifras.
MTB 2.2.4. Identifica os números pares e impares.

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

MTB 2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta 
na resolución de problemas contextualizados.
MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental.

B. 2.4 Identificar e 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.

MTB 2.4.1  Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados.
MTB 2.4.2 Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto.

B 3.4 Coñece as unidades básicas de medida do tempo e as súas 
relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria.

MTB 3.4.1 Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e 
cuartos).
MTB3.4.2 Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas
temporais axeitadas e as súas relacións.
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B 3.5. Coñece o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e 
billetes do sistema monetario da Unión Europea.

MTB 3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes 
do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver 
problemas en situacións reais como figuradas.

B4.3. Discriminar prismas, pirámides, conos, cilindros e esferas. MTB4.3.1. Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos 
do entorno inmediato.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 16 CENTRO: CEIP ROSALIA DE CASTRO
CURSO: 2º PRIMARIA
MATERIA: MATEMÁTICAS



Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. LINGUA CASTELÁ E LITERATURA.
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Participar en situacións  de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra e a intervención dos e das demais.

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións.
LCB1.1.2. Aplica as normas socio-comunicativas: escoita, espera de 
quendas.

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes situacións de aula.

LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación:
diálogos; exposicións orais guiadas, con axuda, cando cumpra, das 
tecnoloxías da información e da comunicación.

B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula. LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel.

B1.6. 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.

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. LCB1.11.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: 
escoita e pregunta para asegurar a comprensión.

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter 
infantil.

LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, 
diferentes tipos de textos moi sinxelos apropiados á súa idade.

B2.2. 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.
LCN2.2.2. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais 
en textos do ámbito escolar e social atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescriptivos).

B2.8. Utilizar de xeito guiado as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura de información.

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

B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos
(descritivos, narrativos, dialogados) e intencións comunicativas 
(informativos, literarios e prescriptivos), aplicando as regras ortográficas 

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 á súa intención comunicativa e respectando as normas 
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de nivel e coidando a presentación. 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.

B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción escrita 
dos seus compañeiros.

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción 
escrita dos seus compañeiros.

B3.4. Elaborar, de xeito guiado, proxectos individuais ou colectivos sobre 
diferentes temas de área.

LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre experiencias 
realizadas: plantar fabas, cría de vermes de seda...
LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra
con imaxes de carácter redundante co contido.

B4.3. 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.

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a
través do coñecemento da lingua.

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.

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar 
na aprendizaxe.

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

B5.1. Valorar textos como fonte de lecer e información. LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: 
contos, cancións, poesía, cómics. Refráns e adiviñas.

B5.5. 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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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. LINGUA GALEGA E LITERATURA.
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián 
ou do ámbito académico

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di 
o interlocutor e contestando se é preciso.
LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde 
preguntas elementais sobre os seu contido.

B1.4. Manter unha actitude de escoita adecuada, respectando as 
opinións dos e das demais.

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en conversas e 
exposicións, sen interromper.
LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala.

B1.8. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e 
entoación axeitada a cada acto comunicativo e propia da lingua galega.

B1.9.Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial ás 
referentes ao xénero, ás razas e ás etnias.

B2.3. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses para 
chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras, e 
dramatiza cando é preciso.

LGB2.3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada.

B2.6. Amosar interese polos textos como fonte de aprendizaxe e medio 
de  comunicación e de lecer.

LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio
de  comunicación e de lecer.

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de 
textos do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias.

LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en 
función dos seus gustos e preferencias.
LGB2.7.2. Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias lectoras.

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola.

LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo.
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 
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(listaxes, descricións e explicacións elementais) ou cos medios de 
comunicación social (novas sinxelas, titulares, pés de foto) sobre 
acontecementos próximos á súa experiencia.

B3.3. Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de 
texto.

LGB3.3.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento 
de texto.

B3.5. 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.
LGB3.5.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de 
expresión creativa

B4.2. 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.

B4.5. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na
súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada.

LGB4.5.1. Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, 
fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece.

B5.1. 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.
LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras.

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos 
intereses infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora.
LGB5.2.2. Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos 
intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. CIENCIAS SOCIAIS.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.4 Realizar sinxelos traballos dalgún ecosistema en concreto: acuático, 
terrestre.

CSB2.4.1.Nomea os elementos e as características básicas dos ecosistemas 
sobre os que se investigou na aula.

B2.6 Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñecer 
algunha característica máis significativa destes.

CSB2.6.1. Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e 
coñece as características máis significativas destes.

B3.1 Coñecer a 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 máis próxima e as súas 
formas de goberno e diferencia entre o que é unha localidade e un municipio.

B3.2. Identificar as funcións e servizos dos seus diversos organismos: bombeiros 
e bombeiras, policia... 

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

B3.5 Recoñecer algunha das manifestacións culturais e obras máis 
representativas da comarca e da comunidade, valorar a súa diversidade e 
contribuir á súa conservación.

CSB3.5.1. Explica oralmente algunhas festas, costumes, folclore,... propias da 
escola, da cidade, da comunidade así como algunha obra que sexa moi 
representativa na contorna próxima.

B3.6 Analizar, de maneira sinxela, os cambios que as comunicacións provocaron 
nas actividades persoais e sociais.

CS3.6.1. Cita algúns cambios que provocaron, nas actividades persoais e sociais, 
a evolución dos medios de comunicación.

B3.7. 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 libre.

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.

B4.2. Coñecer os instrumentos básicos para a medida do tempo, iniciarse no seu
uso e manexo.

CSB4.2.1. Coñece os instrumentos da medida do tempo e se inicia no seu 
manexo. 

B4.3. Recoñecer, comprender e ordenar cronoloxicamente os cambios 
producidos polo paso do tempo na evolución dos obxectos, persoas, feitos ou 
acontecementos sobre os que se investigou.

CSB4.3.2. Describe algún acontecemento vivido na familia, na escola, na súa 
contorna ou outros feitos próximos expresándoos con criterios temporais.

B4.4. 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.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. CIENCIAS DA NATUREZA.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: buscar, 
seleccionar información de forma guiada e comunicar os resultados en 
diferentes soportes.

CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación 
de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

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.

B5.1. Observar, manexar e clasificar obxectos e aparellos simples 
domésticos e escolares identificando a súa utilidade, as partes que os 
compoñen e a enerxía que empregan.

CNB5.1.1. Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno
e os beneficios que producen na vida cotiá.
CNB5.1.2.Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a 
importancia de cada profesión, a responsabilidade e a contribución 
social, evitando estereotipos sexistas.  

B5.2. Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e 
coidando o seu uso.

CNB5. 2.2. Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 10 DE 16 CENTRO: CEIP ROSALÍA DE CASTRO
CURSO: 2º PRIMARIA
MATERIA: CIENCIAS DA NATUREZA



Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. VALORES SOCIAIS E CÍVICOS.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación extrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos.

VSCB1.3.2 Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, unha 
autoavaliación responsable da execución das tarefas.

B1.4 Adquirir capacidades para tomar decisións, manexando as dificultades para
superar frustracións e sentimentos negativos ante os problemas.

VSCB1.4.1 Utiliza o pensamento creativo na formulación de propostas de 
actuación.

B2.1 Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal.

VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e emocións.
VSCB2.1.3 Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con 
amabilidade.

 B3.1Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha actitude 
aberta cara  aos demais compartindo puntos de vista e sentimentos.

VSCB3.1.1 Establece relacións de confianza cos iguais e as persoas adultas.
VSCB3.1.2 Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais.

B3.5 Analizar, en relación coa experiencia de vida persoal, a necesidade de 
preservar os dereitos á alimentación, á vivenda e ao xogo de todos os nenos e 
nenas  do mundo. 

VSCB3.5.1 Representa plásticamente a necesidade da alimentación, a vivenda e 
o xogo para os nenos e as nenas.
VSCB3.5.2 Explica as consecuencias para os nenos e para as nenas dunha mala 
alimentación, a falta de vivenda digna e a imposibilidade de xogar.

B3.7 Tomar medidas preventivas, valorando a importancia de previr accidentes 
domésticos.

VSCB3.7.1 Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e de previr 
accidentes domésticos.
VSCB3.7.2 Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a 
saúde e a calidade de vida.
VSCB3.7.3 Expresa as medidas preventivas dos accidentes domésticos máis 
frecuentes.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA).
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.4 Identificar, describir e representar o entorno natural e o entorno 
artificial. 

EPB1.4.2 Representa de diferentes maneiras o espazo.

B2.1 Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose 
dos elementos que configuran a linguaxe visual.  

EPB2.1.4 Coñece a simboloxía das cores frías e cálidas, e aplica estes 
coñecementos para transmitir diferentes sensacións nas composicións 
plásticas que realiza.

B2.4 Utilizar nas súas representacións distintos tipos de liñas (curva,  
quebrada, recta, etc.) e formas xeométricas. 

EP2.4.1 Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos.
EP2.4.2 Emprega ferramentas básicas do debuxo (regra e escuadro) para 
realizar diferentes formas xeométricas.

B2.5 Recoñecer as partes principais da figura humana. EP2.5.1 Debuxa a figura humana e diferencia a principais partes.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Sen perder de vista a normativa reguladora sobre o 
currículo da educación primaria e a Orde de 9 de xuño de 2016 que regula a 
a avaliación e promoción en Galicia, así como as Instrucións do 27 de abril 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/20 en Galicia.   
E tendo en conta ademais a excepcionalidade da situación, que a avaliación 
é un proceso continuo e que a nosa estaba baseada en grande medida na 
observación directa do alumnado na aula e nos diarios de clase para valorar 
aspectos como actitude cara o traballo, o nivel de dificultade na resolución 
das tarefas, o tempo empregado en cada unha das propostas ou o grao de 
autonomía na aplicación de aprendizaxes, aspectos que son difíciles de 
avaliar agora; o procedemento a empregar será o de tomar en consideración
a evolución do alumnado ao longo do curso, así coma o esforzo e o interese 
amosado polas aprendizaxes que se propoñan neste terceiro trimestre, 
tratando de valorar os avances realizados no desenvolvemento das 
diferentes competencias e de identificar posibles atrasos  de cara a planificar
medidas de recuperación e a programar o vindeiro curso.

Instrumentos: 
- Exposicións orais dirixidas ou espontáneas empregando Webex.
- Tarefas escritas específicas enviadas por Abalar ou mediante correo 
electrónico.
- Experimentos e traballos de investigación colgados no blog.
- Propostas artísticas enviadas  por Abalar, mediante correo electrónico ou 
colgadas no blog.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Segundo o sinalado no apartado de procedementos de avaliación, a 
cualificación final terá en consideración as cualificacións das avaliacións 
anteriores. A avaliación das actividades realizadas nesta fase non presencial 
só poderá ter un valor positivo para a cualificación.

Proba
extraordinaria de

setembro

__________________________________________________________

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:     ______________________________________

Criterios de cualificación:     ____________________________________

Procedementos e instrumentos de avaliación:  _____________________
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

As actividades serán de repaso, reforzo ou ampliación sobre as 
competencias imprescindibles sinaladas e consistirán en:
- Xogos interactivos.
- Xogos manipulativos.
- Experimentos.
- Tarefas de investigación.
- Manualidades e maquetas con material de refugallo.
 - Análise de obras artísticas e debuxos.
- Visionado de vídeos para comentarios posteriores (orais e escritos).
- Lectura comprensiva de diferentes tipos de textos.
- Escritura de diferentes tipos de textos atendendo á súa estrutura e 
funcionalidade.
- Lectura ou recitado de poemas, refráns ou adiviñas. 
- Fichas de lectura.
 - Fichas de reforzo, repaso ou, no seu caso, ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Aínda que os estándares e criterios están separados por áreas ou 
materias, traballaranse todas dende un enfoque globalizador, 
transversal e interdisciplinario, con propostas didácticas integradas que
aseguren o desenvolvemento de todas as competencias.

 Ademais, e tendo en conta que os nenos e as nenas estes días están na 
casa, moitas das propostas de aprendizaxe partirán  do seu contorno 
máis inmediato, espertando o seu interese e curiosidade pola súa 
realidade e motivándoos a investigar sobre ela, cunha metodoloxía 
activa, experiencial e funcional, que lles permita contextualizar e aplicar 
as aprendizaxes.

Terase en conta especialmente a diversidade de situacións do 
alumnado, propoñendo variedade de actividades en diversos formatos 
para  chegar a todos os nenos e nenas.

Alumnado con conectividade:
Dende o primeiro momento ofrecéronselle ás familias unhas pautas 
básicas para o traballo na casa (lectura diaria en galego e en castelán, 
cálculo, resolución de problemas…) a través de Abalar Móbil. 
Logo se completou a comunicación periódica con elas mediante correo 
electrónico,  ademais de crear un blog para facilitar o acceso a máis  
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propostas e recursos. Finalmente introduciuse a videochamada na 
metodoloxía de traballo e na comunicación co alumnado con Internet.

No terceiro trimestre prevese continuar coa combinación destas vías de 
comunicación.

Alumnado sen conectividade: as actividades propostas faranse chegar 
por outras canles que non requiran acceso a Internet. 

Materiais e recursos

Moitos dos materiais e recursos estarán en realación coas TIC, como 
por exemplo: 
- Abalar Móbil
-Cisco Webex
-Correo electrónico
-Blog
- Libros dixitais.
Aínda así, empregaremos tamén recursos tradicionais coma o libro de 
texto,  fichas, cadernos ou material de plástica (pinturas, rotuladores, 
material de refugallo...)
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as súas familias serán informados das adaptacións nas 
programacións do terceiro trimestre mediante Abalar Móbil.

Publicidade O centro publicará na súa web as ditas adaptacións.
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