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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Lengua Castellana y Literatura 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais, e 
identificar ideas ou valores non explícitos accesibles á súa idade. 

LCB1.5.1. Comprende a de forma global a información xeral de textos orais de 
uso habitual,do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas 
principais. CCL 
LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades 
en situación de aprendizaxe individual ou colectivo. CCL- CAA-CSC-CSIEE 

B1.9. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de 
aprendizaxe e de acceso a informacións e experiencias de outras 
persoas. 

LCB1.9.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas de interese, seguindo 
modelos. 

B2.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da información. 

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da información. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, con coherencia, aplicando as regras ortográficas e 
coidando a caligrafía, a orde e a presentación. 

LCB3.1.1. Escribe textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito social e 

escolar, (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e 

a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 

persuasivos): diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos 

informativos, narracións, anuncios publicitarios, receitas, instrucións, 

normas...  CCL- CD- CAA-CCA-CSIEE 

LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e 

respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

B3.3. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de 
textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión 
e reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da información, redactando os seus textos 
con claridade, precisión e corrección e avaliando, coa axuda de guías, as 
producións propias e alleas. 

LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de 

acentuación e ortográficas propias do nivel nos seus textos escritos. 

LCB3.3.3. Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de 

planificación, procura e selección da información: tomar notas, elaborar 

esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais. 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes 
temas do área. 

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos do seu interese: contos, anuncios, 

rimas, cancións, cómics, carteis…facendo ilustracións e buscando imaxes 
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dixitais para facilita a súa comprensión ou mellorar a súa presentación. 

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para presentar as súas producións. 

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar 

información, crear táboas e gráficas 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e 
significado das 

LCB4.1.1. 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. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. 

LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras 

derivadas. 

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple en textos sinxelos e distingue suxeito e 

predicado 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. 
LCB4.3.1. Coñece a estrutura do dicionario e úsao, en diferentes soportes 

para buscar o significado de calquera palabra (derivados, sinónimos etc.). 

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

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto. 
LCB4.4.4. Utiliza os signos de puntuación nas súas producións escritas. 
LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til nos textos de elaboración propia. 

B4.6. Valorar a variedade lingüística de España e do español como fonte 
de enriquecemento cultural. Mostrar respecto tanto cara ás linguas e 
dialectos que se falan en España, como cara ao español de América. 

LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de España e o español de América. 

B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou 
en verso, con sentido estético e creatividade: contos, poemas, adiviñas, 
cancións, e fragmentos teatrais. 

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas 
obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Lingua Galega e Literatura 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de 
comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. 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. 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita 
en textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e 
iniciar a realización de inferencias para determinar intencións e dobres 
sentidos bastante evidentes. 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo). 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, 
deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto. 
LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información 
nun texto sinxelo. 

LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información 
dun texto sinxelo adecuado á súa idade. 

B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura. 
LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de 
problemas. 

B2.10. Amosar interese polos textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación. 

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio 
de comunicación. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 
esquemas ou guións. 
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e 
cohesionando, de maneira xeral, os enunciados. 
LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, dous 
puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación). 
LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non 
sexista. 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 
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describir, resumir, explicar e expoñer opinións, emocións e 
informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de comunicación. 

académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes 
curtas, normas, notas e invitacións. 
LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos (noticias, crónicas, reportaxes, 
entrevistas) e (anuncios e carteis), imitando modelos publicitarios moi 
sinxelos. 
LGB3.2.3. Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos 
ou argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a linguaxe ás 
características de cada xénero. 
LGB3.2.5. Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da vida 
persoal ou familiar ou dos medios de comunicación. 
LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non 
verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic, contos, poemas, cancións e 
anécdotas. 
LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo. 

B3.5. Usar as TIC, con certa autonomía, para a busca de información, 
tratamento dos textos e realización de presentacións. 

LGB3.5.1. Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes 
dixitais. 
LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía. 
LGB3.5.3. Utiliza, habitualmente, correctores de textos. 
LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións 
elementais. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e 
valorar a lingua escrita como medio de comunicación. 

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… en calquera soporte. 

B4.1. 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. 

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e 
preposición. 

B4.2. 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. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse 
a elas. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha LGB4.3.1. Emprega con corrección os signos de puntuación, facendo unha 
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sintaxe adecuada nas producións orais e escritas. valoración dos resultados. 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que conforman a lingua. 

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital para buscar 
calquera palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto e 
como consulta ortográfica. 
LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas, identificando e formando familias de palabras. 

B5.1 Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da 
literatura popular galega e da literatura galega en xeral. 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura 
popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, 
ditos,cantigas) e da literatura galega en xeral. 

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos sinxelos a partir de 
modelos dados. 

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, 
para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Plástica 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas, 
formas e colores; comprobando as posibilidades que achegan para a 
creación artística. 

EPB1.2.1. Identifica os recursos e os materiais utilizados para elaborar unha 
obra. 
EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores 
aplicadas sobre diferentes soportes. 

B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes 
materiais. 

EPB2.3.3. Utiliza a liña horizontal como elemento expresivo para proporcionar 
sensación de profundidade. 
EPB2.3.4. Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na 
composición. 
EPB2.3.6. Constrúe obxectos tridimensionais. 

B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, accións e situacións 
valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.4.1. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, 
proporcións, cores e tamaños axeitados. 
EPB2.4.2.  Organiza os espazos das súas producións bidimensionais, utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción. 
EPB2.4.4. Distingue o tema ou xénero de obras plásticas. 

B2.6. Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a correcta 
realización de actividades e a presentación. 

EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos 
aprendidos. 
EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e 
indicacións establecidas 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Ciencias Sociais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e explicar a importancia que ten Constitución para o funcionamento do 
Estado español, así como os dereitos, deberes e liberdades recollidos nesta. 

Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes 
establecidos na Constitución e explica a importancia que a Constitución ten para 
o funcionamento do Estado español. 

Identificar as institucións políticas que se derivan da Constitución. Funcións e organización. 
Identifica as principais institucións do Estado español, e comprende as súas 
funcións e a súa organización. 

Describir a organización  territorial do Estado español. 
Comprende a organización territorial de España e localiza en mapas políticos as 
distintas comunidades autónomas que forman España, así como as súas 
provincias. 

Valorar a diversidade cultural, ocial, política e lingüística do Estado español respectando as 
diferenzas. 

Valora, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, 
política e lingüística nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural. 

  

Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos históricos, 
políticos, sociais e culturais máis relevantes da historia para adquirir unha perspectiva global 
da súa evolución. 

Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes. 

Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da historia, 
describindo as principais características de cada unha delas. 

Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, valorando a 
importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da historia e como patrimonio 
cultural que hai que coidar e legar.   

Aprecia a herdanza cultural local e nacional como a riqueza que hai que coñecer, 
preservar e coidar. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Área Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC.C. 

Matemáticas 

B2.1. Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos 
apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturais, 
fraccións e decimais ata as 
milésimas). 

MTB2.1.1. Identifica os 
números romanos aplicando o 
coñecemento á comprensión 
de datacións 

CMCT  
CCEC 

MTB2.1.2. 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. 

CAA  
 CCL 
CMCT 

B2.2. Interpretar diferentes tipos 
de números segundo o seu valor, 
en situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. 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. 

CMCT  
 CAA  
 CCL 

B2.6. 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. 

MTB2.6.1. 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 en situacións 
cotiás 

CMCT  
 CAA  
 

MTB2.6.4. Calcula os primeiros 
múltiplos dun número dado. 

CMCT  
 

B3.1. Escoller os instrumentos de 
medida máis pertinentes en cada 
caso, estimando a medida de 
magnitudes de lonxitude, 
capacidade, masa e tempo 
facendo previsións razoables. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, 
capacidades, masas e 
superficies; elixindo a unidade 
e os instrumentos máis 
axeitados para medir e 
expresar unha medida, 
explicando de forma oral o 
proceso seguido e a estratexia 
utilizada. 

CMCT  
 CAA  
 CCL 
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 B3.3. Coñecer as unidades de 
medida do tempo e as súas 
relación, utilizándoas para 
resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Realiza 
equivalencias e 
transformacións entre horas, 
minutos e segundos 

CMCT  
 

Ciencias da 
Natureza 

B3.1. Coñecer a estrutura dos 
seres vivos: células, tecidos, tipos, 
órganos, aparellos e sistemas. 
Identificar as principais 
características e funcións. 

CNB3.1.1. Identifica e describe 
a estrutura dos seres vivos: 
células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas, 
nomeando as principais 
características e funcións de 
cada un deles. 

CMCCT 
CCL 

B3.2. Coñecer diferentes niveis 
de clasificación dos seres 
vivos, atendendo ás súas 
características e tipos. 

 

CNB3.2.1. 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.  

 

CMCT 

 

B4.3. Identificar e explicar as 
características das fontes de 
enerxía renovables e non 
renovables e a súa influencia 
no desenvolvemento sostible.   

 

CNB4.3.1. Identifica e explica 
as diferenzas entre enerxías 
renovables e non renovables e 
argumenta sobre as accións 
necesarias para o 
desenvolvemento enerxético, 
sostible e equitativo. 

CMCCT 
CCL  
CSC 

B2.3. 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. 

CNB2.3.2. Coñece os principios 
das dietas equilibradas, e 
elabora menús variados 
identificando ás prácticas 
saudables. 

CMCCT 
CCL 
CSC 
 

Valores 
Sociais e 
Cívicos 

B1.2. Estruturar un pensamento 
efectivo e independente 
empregando as emocións de 
forma positiva. 

VSCB1.2.2. Aplica o 
autocontrol á toma de 
decisión e á resolución de 
conflitos. 

CSC  
CSIEE 

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

VSCB1.4.2. Sabe facer 
fronte á incerteza, ao 
medo ou ao fracaso. 

CSC  
CSIEE 

B3.14. Empregar as novas 
tecnoloxías desenvolvendo valores 

VSCB3.14.2. Coñece o 
emprego seguro das novas 

CSC  
CD 
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sociais e cívicos en contornos 
seguros. 

tecnoloxías. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Procedementos: 
Basearanse na observación e seguimento do traballo do alumnado, na 
revisión e valoración das tarefas realizadas e no seguimento da súa 
participación e interacción, sempre tendo en conta as situacións 
excepcionais que poidan xurdir no marco da situación actual. 
 

Instrumentos: Instrumentos: 
  - Traballos e tarefas enviadas a través da plataforma dixital EVA e do correo 
electrónico co dominio do centro (@ceipsanmarcos). 

 
  - Participación e interacción do alumnado a través das dúas plataformas 
previamente mencionadas. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final do curso basearase no traballo e na evolución do 
alumnado durante o primeiro e o segundo trimestre. 
A función principal do traballo realizado durante o terceiro trimestre será a 
de afianzar os contidos xa vistos ao longo do curso e de reforzar 
coñecementos de cara a sentar unhas boas bases para o próximo curso.  
Por este motivo, o traballo deste último trimestre só terá un valor positivo, 
non puidendo afectar de xeito negativo ao alumnado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades de reforzo dos contidos traballados ao longo do 

primeiro e segundo trimestre para favorecer a comprensión e 

adquisición dos mesmos. 

- Exercicios e actividades diversificados que teñan en conta 

competencias e intelixencias múltiples e que promovan a 

construción de aprendizaxes significativas a partir da evocación de 

coñecementos previos: cuestionarios, proxectos de investigación, 

vídeos, presentación… 

Actividades de ampliación de contidos vistos con anterioridade,  a 
través de exemplos extraídos de situacións cotiás e 
contextualizadas, para  facilitar a adquisición de competencias a 
todos os alumnos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Favorecer a comprensión de conceptos. 

- Propiciar a creatividade do alumnado no seu proceso de 

aprendizaxe. 

- Promover o desenvolvemento e adquisición das competencias 

clave. 

- Promover estratexias de aprendizaxe acordes cos contidos. 

- Utilizar mecanismos de dedución. 

- Utilizar as TIC no traballo diario.  

- Promover a elaboración de traballos e pequenos proxectos. 

- Fomentar o desenvolvemento e utilización de habilidades, 
actitudes, valores e estratexias de aprendizaxe. 

Materiais e recursos 

 Libros dixitais do espazo EVA 

 Internet para recursos de apoio e busca de información. 

 Resumos e esquemas en formato PDF que se colgarán no EVA. 

 Documentos Word e PDF para traballo escrito. 

 Presentacións PowerPoint. 
- Programas informáticos instalados nos equipos do alumnado. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa 
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á 
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do 
centro.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
PLEB1.1. Comprender o sentido global e a información máis importante de 
textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa 
idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet. 

- Comprende textos orais. 
- Coñece o léxico de uso cotiá. 
- Recoñece as estruturas sintácticas traballadas. 

PLEB1.2. Comprender os puntos principais e recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) sobre 
temas do seu interese, expresados con claridade e que conten con apoio visual 
en soporte papel ou dixital. 

- Recoñece expresións en textos orais. 
- Exprésase con claridade oralmente. 

 

PLEB1.3. Identificar a información máis relevante en interaccións orais nas que 
participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de 
comunicación e da Internet. 

- Recoñece a información relevante. 
- Recoñece a información recibida a través das TIC. 

PLEB2.1. Participar de forma activa en situacións reais ou simuladas de 
comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu 
interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

- Participa en diálogos. 
- Emprega nas súas producións unha pronuncia e entoación axeitadas.  

PLEB2.4. Producir textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia. 

- Elabora textos orais sinxelos. 
- Emprega diferentes soportes para as súas producións. 

PLEB2.8. Desenvolver  aspectos fonéticos básicos,  ritmo,  acentuación e  
entoación da lingua estranxeira para a produción de textos orais comprensibles. 

- Ten adquiridos os aspectos fonéticos básicos. 
- Amosa un ritmo, entoación e acentuación axeitados. 

PLEB3.2. Comprender a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio 
visual, procedente dos medios de comunicación adaptados á súa competencia 
lingüística e acorde coa súa idade. 

- Extrae ideas principais de textos escritos. 
- Fai uso de apoios visuais para comprender a información. 

 
PLEB4.1. Elaborar textos sinxelos relacionados coas súas experiencias  
empregando estruturas gramaticais coñecidas e as normas ortográficas 
básicas. 

- Realiza textos escritos relacionados coas súas vivenzas. 

PLEB4.4. Amosar interese polo uso guiado das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir información escrita. 

- Emprega as TIC para transmitir información. 
- Produce textos empregando as novas tecnoloxías. 

PLEB5.5. Identificar os tempos verbais ( presente e pasado simple) en 
textos sinxelos. 
Recoñecer oracións afirmativas e negativas. 

- Identifica as formas do presente en textos sinxelos. 
- Identifica as formas do pasado simple en textos sinxelos. 
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- Diferenza as oracións afirmativas das negativas. 

PLEB5.9 Distinguir e expresar conceptos espazo – temporais e indicacións sinxelas. - Diferenza conceptos espazo – temporais. 
- Emprega conceptos espazo – temporais para dar indicacións. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación basearase na observación e seguimento do 
traballo e implicación do alumnado durante todo o trimestre. Teranse en 
conta as circunstancias de cada un e en base a iso avaliarase a súa 
participación e interacción xunto coas tarefas desenvolvidas. 

Instrumentos: Seguimento das actividades desenvolvidas a través das aulas 
virtuais e das actividades solicitadas a través do correo electrónico que se 
van rexistrando nun diario de aula. 
Observación da participación no blogue e nas actividades de carácter lúdico 
e voluntario propostas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
Para obter a cualificación final de curso tomarase como referencia primordial a 
evolución do alumno ou alumna durante o primeiro e o segundo trimestre. As 
competencias acadadas e o traballo desenvolvido durante esta etapa serán a base 
a ter en conta para a cualificación final. 
O terceiro trimestre serviranos para afianzar e reforzar coñecementos polo que o 
alumnado que amosou unha maior implicación e participación poderá ver 
incrementada a súa nota con respecto ao segundo trimestre. 
En ningún caso estre trimestre influirá negativamente na cualificación do alumnado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades que impliquen as catro destrezas e que sirvan de reforzo dos 
contidos traballados ao longo da primeira e segunda avaliación. 
Actividades tamén de ampliación baseadas nos contidos xa traballados. 
Actividades de carácter lúdico que permitan a práctica do idioma .  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Traballarase sobre todo e sempre que sexa posible a través das plataformas 
das aulas virtuais e dos blogs . Empregarase tamén o correo electrónico, os 
chats e video conferencias se é posible. 
De non ser posible facilitares ao alumnado fotocopias e tratarase de buscar 
solución a cada problema de xeito individual. 

Materiais e recursos Aulas virtuais , libros dixitais, cancións, correos electrónicos, teléfono... 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogues e da 
nosa canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que 
teñen á súa disposición a readaptación das programacións na páxina 
web do centro.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Buscar e presentar información e compartila, utilizando fontes de 
información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da 
información e a comunicación como recurso de apoio á área. 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle 
solicita. (CD, CAA). 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións 
establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. (CSC, 

CCEE, CAA). 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas 
de forma eficaz. 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. (CSC, CAA, 
CSIEE). 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma 
estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas, sentimentos utilizando os 
recursos expresivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos. 
(CCEC, CSC, CAA). 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación 
e os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha 
actitude responsable cara a un mesmo ou mesma. 

EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física 
(horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.). (CSC, 
CAA, CMCCT). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación basearase na observación e seguimento do 
traballo e implicación do alumnado durante todo o trimestre. Teranse en 
conta as circunstancias de cada un e en base a iso avaliarase a súa 
participación e interacción xunto coas tarefas desenvolvidas. 

Instrumentos: Seguimento das actividades desenvolvidas a través das aulas 
virtuais. 
Observación da participación no blogue  http://pdcsanmarcos.blogspot.com/ e nas 
actividades de carácter lúdico e voluntario propostas. 

Cualificación 
final 

          Seguindo as indicacións da Consellería, a cualificación final do curso será 
        dada en base ás cualificacións dos dous primeiros trimestres, soamente 
        podendo ser modificadas en favor do alumnado co traballo do terceiro 

   trimestre. 

http://pdcsanmarcos.blogspot.com/
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Continuar co reforzo dos contidos dados no primeiro e segundo 
trimestre, favorecendo así a súa adquisición e interiorización. 

 Desenvolvemento dos obxectivos recollidos para a etapa de 
Educación Primaria en relación coas competencias clave, tendo 
en conta os obxectivos propios da materia de Educación física. 

 Repaso das unidades didácticas desenvoltas na aula.  
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

                  Estamos a traballar partindo dos coñecementos previos do 
alumnado atendendo ás situacións individuais de cada un deles. 

E    Estanse a cargar semanalmente as tarefas tanto na páxina web do 
     Centro como no blogue do PDC.                      
a    Coma algunha familia non dispón dunha conexión de banda ancha que 

lles permita un emprego óptimo da aula virtual, optouse por presentar 
as tarefas nos dous lugares. 

                        Algunha das propostas son: 

- Repaso de contidos traballados durante as unidades didácticas 
nas dúas primeiras avaliacións a través de propostas subidas á 
rede (blog do PDC). 

- Desenvolvemento de competencias clave como aprender a 
aprender, lingüística e dixital, a través da comunicación con 
vídeos e fotos, sobre as tarefas propostas nas distintas redes 
anteriormente mencionadas. 

- Realización de tarefas de búsqueda de información sobre os 
contidos das unidades didácticas traballadas ao longo do curso. 

 
 

Materiais e recursos 

 Blogue PDC: http://pdcsanmarcos.blogspot.com/ 

 Correo electrónico do profesorado de EF e do PDC de dominio 
do centro. 

 

http://pdcsanmarcos.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa 
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á 
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do 
centro.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO:CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS 

CURSO: QUINTO 
MATERIA: MÚSICA 
DEPARTAMENTO: 
DATA:9/5/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B.1.3 Identificar e describir as características de elementos 
musicais e calidades dos sons graves e agudos 
 
 
 

 Describe elementos da linguaxe musical. 

 Distingue voces graves e agudas. 
 

B.1.5 Coñecer e identificar as principais familias de instrumentos 
 
 
 

 Identifica instrumentos de xeito visual e auditivo. 

 Clasifica instrumentos atendendo á forma de producir o son. 

B.1.6. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza. 
 
 
 

 Representa nun pentagrama a notación musical. 

 Identifica as partes dunha peza musical. 
 

B.2.1 Interpretar un repertorio básico de pezas musicais. 
 
 
 

 Interpreta pezas vocais sinxelas. 

 Interpreta pezas instrumentais con distintos agrupamentos. 

 Emprega a linguaxe musical para interpretar obras. 
 

B.3.1.Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo. 
 
 

 

 Utiliza o corpo para crear esquemas rítmicos. 

 Inventa coreografías con compases binarios e ternarios. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación basearase na observación e 
seguimento de traballo e o grao de implicación do alumnado durante 
todo o trimestre. Teranse en conta as circunstancias persoais de 
cada alumno valorando positivamente a súa participación nas tarefas 
propostas. 

Instrumentos: Observación e seguimento das actividades 
desenvolvidas na aula virtual , solicitadas por correo electrónico ou 
correo ordinario. 

Cualificación 
final 

Tomarase como referencia a evolución do alumnado durante os dous 
primeiros trimestres. As competencias acadadas e o traballo 
desenvolvido servirán para obter a cualificación final. 
O terceiro trimestre valerá para reforzar e afianzar coñecementos.  
A valoración deste terceiro trimestre será sempre en positivo, en 
ningún caso influirá negativamente na cualificación final do 
alumnado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de reforzo dos contidos traballados no primeiro e 
segundo trimestre. 
Actividades lúdicas de ampliación de coñecementos 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Traballarase sobre todo e sempre que sexa posible a través das 
plataformas das aulas virtuais colgando semanalmente as 
tarefas. 
De non ser posible facilitaránselle fotocopias e tratarase de 
buscar solución a cada problema de xeito individual. 

Materiais e 
recursos 

Emprego da páxina Web para colgar semanalmente as tarefas.  
Material fotocopiado para aquel alumnado sen conectividade. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e 
da nosa canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias 
de que teñen á súa disposición a readaptación das 
programacións na páxina web do centro.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

3.Saber responder a algúns ás preguntas sobre o home e a evolución da natureza 1.O concepto de Deus e do home. 

6.Valorar o amor de Deus que se manifesta en aceptar o risco de crear seres que o esquezan e 
lle neguen; vencer o mal a forza do ben; seguir creando e recreando; asumir no seu propio Fillo 
o sufrimento. 

 

4. O home creado libre e bo. 

10. Comprender as condicións básicas para seguir a Xesús 
10. O amor aos pais. Valores e virtudes que acompañan ao home novo nacido polo bautismo e a graza 
do Espírito 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos:recollida das actividades en formato foto ou escaneo, 
audio, vídeo,libre office, pdf. 

Instrumentos: correo @edu.xunta.es e E-Dixgal. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: rexistro mediante 
rúbrica na que se recollen os ítems establecidos previamente para a avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

 Continuar co reforzo dos contidos dados no primeiro e segundo 

trimestre, favorecendo así a súa adquisición e interiorización. 

 Desenvolvemento dos obxectivos recollidos para o segundo 

ciclo de Educación Infantil en relación ás áreas coñecemento de 

si mesmo e autonomía persoal, coñecemento do entorno, 

linguaxe: comunicación e representación, tendo en conta os 

obxectivos propios da materia de Relixión católica. 

 Realización de tarefas guiadas nas que se incluirán textos, 

vídeos ou curtos, páxinas webs, referentes á materia seguindo  

a liña metodolóxica desenvolta na aula, tendo en conta a 

situación actual e a autonomía do alumnado. Incluír preguntas 

ou exercicios referentes a ditos textos e vídeos cos que traballar 

a comprensión e a reflexión dos valores expostos e os contidos 

propios da materia. 

 Repaso dos oito primeiros temas cos seus correspondentes 

exercicios recollidos na plataforma e-Dixgal. 

 

 
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Desenvolvemento e adquisición das competencias clave en 

relación coas competencias recollidas na programación 

didáctica para o presente curso 2019-2020. 

 Incrementarase o contido e a dificultade atendendo ao nivel a 

ás necesidades do alumnado reforzando así o contido dado. 

 Proposta didáctica por medio de E-Dixgal. 

 

 
Materiais e recursos 

 Fichas de elaboración propia tendo en conta a programación; 

visualización de vídeos; visitas online guiadas; xogos; 

manualidades. Recursos manipulativos e sobre todo dixitais. 
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4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da 

nosa canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de 

que teñen á súa disposición a readaptación das programacións na 

páxina web do centro. 

ceip.san.marcos@edu.xunta.es 

alonsosanmartin@edu.xunta.es 

E-Dixgal 

Publicidade 
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/ 
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