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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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 11 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)

4. Información e publicidade.
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
MATEMÁTICAS 1º PRIMARIA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1  Expresar  verbalmente  de  forma  sinxela  o  proceso  seguido  na
resolución dun problema.

MTB1.1.1 Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na
resolución dun problema simple de matemáticas ou en contextos da

realidade.
B1.2 Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo

matemático ben feito.
MTB1.2.1 Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo,
claro e ordenado no caderno e en calquera aspecto a traballar na área de

Matemáticas.
B2.1 Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos

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

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

MTB2.2.1 Utiliza os números ordinais en contextos reais
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.

B2.4 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.

B3.4 Iníciase no coñecemento das unidades básicas de medida de tempo
e as súas relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria.

MTB3.4.1 Coñece e utiliza as unidades de medida de tempo e as súas
relacións: minuto, hora, día, semana e ano.

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

B4.1 Interpretar representacións espaciais sinxelas realizadas a partir de
sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares.

MTB4.1.1  Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en
relación a un mesmo utilizando os conceptos de esquerda – dereita,
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diante – detrás, arriba – abaixo, preto – lonxe e próximo- afastado.
B4.2 Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e

triángulo.
MTB4.2.1 Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en

obxectos do contorno inmediato.

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Buscar,  seleccionar  información de forma guiada e comunicar os
resultados en diferentes soportes.

CNB1.1.1. Busca e selecciona información de forma guiada e comunica o
resultado de forma oral e escrita, de maneira limpa, clara e ordenada, en

diferentes soportes.
B1.2. Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o

material e as normas de convivencia.
CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en

equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as normas de
convivencia..

B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a
diversidade.

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo.

B3.1. Identificar e explicar en diferentes soportes, as principais
características das plantas e dos animais.

CNB3.1.1. Explica as principais diferenzas entre plantas e animais
empregando diferentes soportes.

CNB3.1.2. Identifica e describe, con criterios elementais, animais e
plantas do seu contorno.

B5.1. Manexar obxectos e aparellos simples domésticos e escolares,
describir os seus materiais e o seu funcionamento e utilizalos con

seguridade evitando estereotipos sexistas.

 CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e
evita 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.
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1.Realizar traballos de investigación que partan do establecemento de
conxecturas, da observación, experimentación e da toma de conciencia
dos  sentimentos  e  sensacións  como  medios  básicos  para  obter
información, seleccionala, organizala, extraer conclusións e comunicalas
sen esquecer a introdución ao manexo das TIC para este fin e valorando o
esforzo realizado.

CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da
observación e experimentación iniciándose no emprego das TIC e outras

fontes directas e indirectas, selecciona a información relevante e a
organiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica.

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e
tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e

asume responsabilidades.
B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área.

B2.1.Identificar os elementos principais da contorna partindo do máis
próximo a través da observación e uso das TIC.

CSB2.1.1.Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna
natural, empregando imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC.

B2.3. Recoñecer e valorar a importancia que a auga e o aire teñen para a
vida e reflexionar sobre a importancia que o uso responsable ten na súa

contorna máis próxima.

CSB2.3.1.Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable
destes elementos ten na súa contorna máis próxima.

B3.8.Coñecer algunha das grandes manifestacións culturais que se
celebran na escola valorando a súa diversidade e contribuíndo á súa

CSB3.8.1.Cita e valora algunha das festas propias do outono, do inverno,
da primavera e do verán que se celebran na contorna escolar e contribúe
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conservación. á súa conservación. 
B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía.Identificar

os beneficios e riscos.
CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na 
vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine 
e no deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación.

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.2. Comprender informacións audiovisuais sinxelas de carácter

específico procedentes de diferentes soportes.
LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes e específicas moi

evidentes de documentos audiovisuais sinxelos que presenten imaxes
e/ou sons moi redundantes co contido.

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

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a
organización do traballo.

B1.4. Manter unha adecuada actitude de escoita, ante situacións
comunicativas cotiás, respectando as intervencións dos e das demais.

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala, en situacións 
comunicativas cotiás.

B2.1. Comprender a 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 social. 
B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información 
procedente de ilustracións.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de 
ilustracións.

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

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

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

LGB3.1.2. Elabora pequenos textos con certa coherencia e de xeito
creativo.
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coa escola, respectando as convencións elementais da escrita.
B3.6. Interesarse pola presentación dos traballos escritos e valorar a 
lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa.

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos seguindo as normas
básicas de presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e

calidade caligráfica.
B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical moi básica, como apoio

á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu
coñecemento no uso da lingua.

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece
nestes, de forma xeral, palabras e sílabas

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.

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
LINGUA CASTELÁ

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando o quenda de palabra.

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións
propias.

LCB1.1.2. Aplica as normas socio- comunicativas: escoita e respecta a
quenda de palabras.

B1.5. Comprender o sentido global dun texto oral. LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do 
ámbito escolar e social.

B1.10. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

LCB1.10.1. Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. LCB1.11.1. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta índole.
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B2.1. Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e sinxelos. LCB2.1.1. Lee con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, de
variada tipoloxía, breves e adaptados á súa idade.

B2.2. Anticipar o contido de textos do ámbito escolar e social axeitados
ao seu nivel.

LCB2.2.1. Relaciona a información que achega o título e as ilustracións co
tema do texto.

B2.4. Mostrar interese e gusto pola lectura. LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer.

B3.1. Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus 
aspectos gráficos

LCB3.1.1. Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras
e consolida aspectos grafomotores e grafías da Lingua castelá en palabras

significativas. 
B3.3. Planificar e producir, con axuda, diferentes tipos de textos
atendendo ao seu formato (descritivos, narrativos, dialogados) e

intencionalidade comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) e
coida a presentación

LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos 
propios do ámbito escolar e social: listas, notas, normas, felicitacións, 
instrucións, contos, anécdotas…

B4.2. Mellorar o coñecemento da lingua e sistematizar a adquisición de 
vocabulario.

LCB4.2.2. Establece comparacións entre distintos elementos.

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

LCB4.4.1. Forma e ordena correctamente oracións simples para 
compoñer textos sinxelos.

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

LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos programas e aplicacións 
educativos dixitais como ferramenta de aprendizaxe.

B5.1. Apreciar o valor dos textos literarios sinxelos e utilizar a lectura
como fonte de gozo e información.

LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos propios da literatura infantil: contos, 
poesías, cómics, adiviñas…
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.4.  Desenvolver  actitudes  para  actuar  con  motivación  e
responsabilidade.

VSCB1.4.1.Realiza as tarefas seguindo as pautas acordadas

B2.2. Aprender a comunicarse expresando de forma clara as ideas, 
escoitando con atención e respectando a quenda de palabra.

VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente, experiencias, ideas, pensamentos e
emocións en exposicións orais.

B3.1. Participar en actividades grupais e de equipo, tendo en conta as
propias necesidades e amosando unha boa disposición para recibir e dar

axuda.

VSCB3.1.2. Pide axuda, cando a precisa, e presta axuda aos compañeiros
e compañeiras

B3.4. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de
dereitos e corresponsabilidade de homes e mulleres.

 VSCB3.4.1. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente
do seu sexo
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Observación directa
- Análise das diferentes tarefas entregadas polo alumnado

Instrumentos:
-Rexistro dos traballos do alumnado: vídeos, documentos de texto, 
presentacións, debuxos e audios.
-Rúbricas 

Cualificación final
A cualificación final obterase da media aritmética da 1ª e 2ª avaliación á que 
se poderá engadir ata un máximo de 1 punto tendo en conta a participación e
a calidade das tarefas entregadas.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades
A  maioría  de  actividades  propostas  son  de  repaso  dos  contidos
traballados ao longo do curso, aínda que en ocasións tamén se inclúen
algunhas de reforzo e ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Todo o alumnado de 1º agás un alumno conta con conexión a Internet.
A  ese  alumno  (  que  non  ten  Internet)  se  lle  facilita  o  material
fotocopiado necesario para realizar a maoría das tarefas propostas. 
A metodoloxía empregada é unha metodoloxía activa. 
As  actividades  presentadas  fanse a  través  do  blogue  de aula  e son
tarefas que buscan repasar os contidos traballados a o longo do 1º e 2º
trimestre.  Serán  actividades  motivadoras  e  interdisciplinares  que
fomenten  a  creatividade  e  experimentación  do  propio  alumno,  así
como a reflexión  e interiorización de todo o traballado.
Así mesmo se poderán reforzar certos contidos por videoconferencia,
en función das necesidades do alumnado en cada momento.
As actividades poden consultarse a través do blogue de aula:
A      Afiestradeeva.blogspot.com

Materiais e recursos

Os materiais e recursos empregados son aplicacións como Genially  e
Calamao entre outras. Tamén hai sitios web como o propio blogue de
aula  e recursos on line das diferentes asignaturas (  onde incluimos
xogos on line, presentacións, textos para escoitar...).  A páxina Youtube
do  propio  centro  onde  se  poden  atopar  videos  elaborados  polo
profesorado e alumnado do grupo. Tamén a aplicación que facilitou a
Xunta  para  facer  videoconferencias  Cisco  Webex  e  material
tanxible(  impreso  )  para  o  alumno  que  non  ten  acceso  as  novas
tecnoloxías.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias

Mantense o contacto co alumnado e as familias a través do propio blogue 
de aula no cal estarán informados das tarefas a desenvolver. 
Ademáis se manterá un comunicación fluida a través de Espazo Abalar, o 
correo persoal do propio docente e o teléfono persoal do propio mestre 
(wsap ou chamadas).

Publicidade Web do propio 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

MÚSICA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1
EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas calidades. 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas.

B1.5

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto,
rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, branca e
negra. 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

B2.1 EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

B2.2 EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas.

B2.3
EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

B3.2
EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Observación directa e revisión de actividades.

Instrumentos: Diario de clase e rúbricas.

Cualificación

final

A cualificación final obterase da media aritmética da 1ª e 2ª avaliación,

á que se poderá engadir ata un máximo de 1 punto tendo en conta a

participación e a calidade das tarefas entregadas.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

A maioría de actividades propostas son de repaso dos contidos

traballados ao longo do curso, aínda que en ocasións tamén se

inclúen algunhas de reforzo e ampliación.

Metodoloxía

(alumnado con

conectividade e sen

conectividade):

As actividades (misións, retos e mini-retos) sóbense ao blogue

“Súper Escola”, enmarcado dentro dun proxecto gamificado.

As  familias  do  alumnado  sen  conectividade  que  o  soliciten,

poderán  acceder  a  elas  por  medio  do  titor/a  e  de  Servizos

Sociais.

Materiais e recursos
Blogue  “Súper  Escola”,  recursos  online  como  xogos,

presentacións... e Cisco Webex.

4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

Mantense  o  contacto  co  alumnado  e  coas  familias  a  través  do

blogue,  o  correo  persoal  do  docente,  o  espazo  abalar  e  as

videoconferencias con Cisco Webex.

Publicidade 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.

CENTRO: CEIP PLURILINGÜE SANTA RITA
CURSO: 1º
MATERIA: PLÁSTICA
DEPARTAMENTO: ARTÍSTICAS
DATA:  7 DE MAIO DO 2020
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.2. Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha tarefa 
plástica e o seu produto final.

EP1.2.1. Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da 
orde para alcanzar o resultado final proposto.

B2.2. Realizar composicións plásticas que representen o mundo 
imaxinario, afectivo e social.

EPB2.2.1. Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas 
básicas. 

B2.2. Realizar composicións plásticas que representen o mundo 
imaxinario, afectivo e social.

EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación 
audiovisual. 

B2.3. Respectar e coidar os materiais, os utensilios e os espazos. EPB2.3.1. Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os 
utensilios e os espazos. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  consistirá  no  seguimento  das  actividades  feitas  polo
alumnado.

• Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle
actividades/traballos/probas telemáticas, que lles axuden a adquirilas 
e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas 
poidan continuar o seu itinerario formativo.

• A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso     
2019/20 considerará en conxunto a 1ª e 2ª avaliación, valorando 
especialmente as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 
trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e 
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o 
terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.

Instrumentos: seguimento dun diario docente e das actividades
Actividades/traballos propostas sobre o traballo  de recuperación, repaso e 
reforzo das aprendizaxes, mediante actividades interactivas publicadas no 
blogue.

Cualificación final

Terase en conta a cualificación das avaliacións primeira (40%) e segunda 
(60%), e contará positivamente o interese pola realización das tarefas 
propostas durante o terceiro trimestre.

Para o alumnado que ten aprobados os trimestres anteriores:
Sumarase 1 punto á nota da avaliación final se realiza unha entrega de máis 
do 80% das tarefas.

Para o alumnado que ten algún trimestre anterior suspenso, ou ambos, 
valoraranse:

• As actividades de recuperación/traballos/actividades que o profesor 
realice neste terceiro trimestre co fin de adquirir as competencias do/
os trimestres suspensos.

• As cualificacións de trimestres anteriores.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades Actividades de reforzo, repaso ,interdisciplinares, globais e lúdicas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Utilízanse metodoloxías alternativas: envío de tarefas por medios 
dixitais, a través do blogue “The Lighthouse”.

Materiais e recursos Materiais versátiles e recursos dixitais.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O procedemento que o profesorado utilizará para informar ao alumnado e 
ás familias será a aplicación móbil abalar, a páxina web do centro e as redes 
sociais.  

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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