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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

1. 1. MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Expresar verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema de matemáticas ou en contextos da realidade. 

Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as operacións 

utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto 

da situación, busca outras formas de resolución etc. 

Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas,  a 

partir de textos sinxelos da vida cotiá. 

Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos sinxelos da vida cotiá 

(facturas, folletos publicitarios, rebaixas...). 

Profundar en problemas resoltos propoñendo pequenas variacións nos datos, 

outras preguntas etc. 

Formula novos problemas, a partir de un resolto: variando os datos, propoñendo novas 

preguntas, conectando coa realidade, buscando outros contextos etc. 

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo matemático. 
Desenvolve e mostra actitudes apropiadas para o traballo en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

Utilizar os medios tecnolóxicos de modo habitual no proceso de aprendizaxe, 

buscando, analizando e seleccionando información relevante na internet ou 

noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e 

argumentacións. 

Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para 

aprender e resolver problemas. 

Ler, escribir e ordenar, utilizando razoamentos apropiados os números 

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

Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor. 
Descompón, compón e redondea números naturais e decimais, interpretando o valor 

de posición de cada unha das súas cifras. 

Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando as 

súas propiedades, as estratexias persoais e os diferentes procedementos que se 

utilizan segundo a natureza do cálculo que se realiza. 

- Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. 

- Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na resolución de 

problemas contextualizados. 

-  Realiza operacións con números decimais para a resolución de problemas 

contextualizados. 

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 

- Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división 

(de ata dúas cifras) con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en 

contextos de resolución de problemas e en situacións cotiás. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 14 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

cotiá. - Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a 

partir de calquera número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir de  múltiplos de 5, 25 e 

50. 

 

Identificar e resolver problemas da vida cotiá,  adecuadas ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas; valorando a 

utilidade dos coñecementos matemáticos adquiridos e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución de problemas. 

Resolve e reflexiona sobre o procedemento aplicado á  resolución de problemas 

revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo. 

Coñecer o valor e as  equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión Europea. 

Coñece a función, o valor e as  equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en 

situacións reais como figuradas. 

1. 2. CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar un proxecto para a obtención dun produto como resultado dun 

problema formulado, elaborar con autonomía documentación sobre o proceso e 

presentala en diferentes soportes.  

 

- Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e 

comunica o resultado de forma oral e escrita.  

- Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira ordenada, clara e 

limpa.  

- Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos.  

- Reflexiona sobre o traballo realizado, saca conclusións sobre como traballa e 

aprende e elabora estratexias para seguir aprendendo.  

Establecer conxecturas de sucesos ou problemas que ocorren no seu contorno 

por medio da observación e obter unha información.  

 

- Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos bloques de 

contidos. 

- Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno, empregando 

medios propios da observación para obter unha información.  

Traballar de forma cooperativa apreciando o coidado pola seguridade propia e 

a dos seus compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo un uso axeitado 

dos materiais.  

- Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo amosando 

habilidades para a resolución pacífica de conflitos.  

Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis importantes 

para o seu funcionamento. 

- Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento 

do organismo.  

- Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co medio e as formas de 
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coidalos.  

Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento 

persoal de determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 

descanso.  

. Recoñece algúns factores que producen as enfermidades máis habituais (carie, 

catarros, gripe, obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención. 

Deseñar un menú equilibrado para a súa idade.  

 

. Clasifica e diferencia alimentos en función dos nutrientes principais.  

- Identifica sistemas de conservación alimentaria. 

Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais, plantas e rochas do 

seu contorno próximo, recoñecendo as súas características principais, buscando 

información en fontes variadas. 

- Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais 

vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio científico.  

- Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica plantas  

do seu contorno, con criterio científico.  

- Utiliza claves e guías para a clasificación científica de animais e plantas.  

- Identifica hábitats de seres vivos e elabora un protocolo para respectar a 

biodiversidade. 

 

Planificar, observar e comparar, empregando os instrumentos e o material 

necesarios e rexistrar de forma cooperativa, algún proceso asociado ao ciclo 

vital dun ser vivo contrastando os rexistros propios e os dos compañeiros con 

información doutras fontes. Comunicar de xeito oral e escrito os resultados, 

empregando soportes textuais variados.  

- Coñece e explica as funcións de relación, reprodución e alimentación. 

- Planifica, observa, compara, rexistra e comunica, empregando soportes textuais 

variados, os resultados da observación do ciclo vital previamente planificado.  

1. 3. CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 

organización de información sobre fenómenos previamente delimitados, a 

realización dun produto, a documentación do proceso e a comunicación do 

resultados.  

 

- Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), 

selecciona a información relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e 

as comunica oralmente e/ou por escrito.  

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa 

na toma de decisións e asume responsabilidades. 

- Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e 
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limpa.  

Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un comportamento de 

respecto e tolerancia ante as diferentes ideas e achegas alleas nos diálogos e 

debates, valorando o esforzo e amosando actitudes de cooperación, 

participación e respecto cara aos demais. 

- Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo 

cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material. 

- Adoita un comportamento responsable, construtivo e solidario respectando 

diferentes ideas e achegas nos debates, recoñecendo a cooperación e o diálogo como 

principios básicos do funcionamento democrático.  

Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para ser capaz de 

ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como comprender diferentes 

linguaxes recollidos en textos de carácter social, xeográfico ou histórico.  

 

- Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir 

e falar sobre Ciencias sociais. 

- Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que 

manifestan a comprensión de textos orais e /ou escritos de carácter xeográfico, social 

e histórico. 

- Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 

esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación.  

Coñecer a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e analizar as 

súas influencias e consecuencias no medio que o rodea.  

Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e as súas 

consecuencias.  

Explicar e comparar as distintas formas de representar a superficie terrestre 

identificando os polos, o eixe e os hemisferios e analizar cal delas reflicte 

mellor a realidade á que representa. 

Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, 

planisferios e globos terráqueos identificando polos, eixe e hemisferios. 

.Explicar que é o tempo atmosférico, coñecer os instrumentos de medida, o seu 

uso, realizar medicións e interpretacións de gráficos a través dos datos 

recollidos nunha estación meteorolóxica de cara a facer unha predición do 

tempo atmosférico para un período de tempo determinado e a comunicación 

deste empregando mapas do tempo.  

 

- Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de medida que se 

utilizan para a recollida de datos atmosféricos clasificándoos segundo a función e 

información que proporcionan e fai medicións, interpretacións de datos e predicións 

do tempo atmosférico.  

- Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e confecciona e 

interpreta gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións.  

Explicar a hidrosfera, identificar e nomear masas e cursos de auga, 

diferenciando augas superficiais e augas subterráneas, cuncas e vertentes 

hidrográficas e analizar as partes as partes dun río do medio próximo.  

- Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e cursos de auga, 

explicando como se forman as augas subterráneas, como afloran e como se accede a 

elas. 
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 - Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas.  

- Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un deles.  

Adquirir o concepto de litosfera, coñecer algúns tipos de rochas e a súa 

composición identificando distintos minerais e algunha das súas propiedades e 

usos. Facer especial fincapé nos que son propios de Galicia.  

 

- Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns dos seus 

tipos.  

- Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais, describe os seus usos e 

utilidades clasificando algúns minerais segundo as súas propiedades. 

Explicar a importancia da intervención humana no medio e favorecer o 

desenvolvemento sostible a través da realización dunha campaña de 

concienciación no centro educativo. 

- Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción 

humana neste.  

- Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e o consumo responsable 

Analizar a importancia que teñen os dereitos, deberes e liberdades recollidos na 

Constitución para o exercicio dunha cidadanía activa e unha convivencia 

pacífica.  

 

Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos 

na Constitución para o exercicio da cidadanía activa e convivencia pacífica.  

 

Identificar as principais institucións políticas de Galicia e do Estado español 

que se derivan da Constitución, así como as súas funcións. 

- Identifica as principais institucións de Galicia e do Estado español e describe as súas 

funcións.  

- Identifica a división de poderes do Estado e cales son as atribucións recollidas na 

Constitución para cada un deles.  

Coñecer a organización territorial do Estado español e os seus órganos de 

goberno básicos.  

 

Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e 

localiza en mapas políticos as distintas comunidades autónomas que forman España. 

Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español 

respectando as diferenzas.  

 

Recoñece, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, 

política e lingüística nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural.  

 

Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e calculalos a 

partires dos datos de poboación.  

 

- Define demografía e comprende os principais conceptos demográficos.  

- Elabora gráficos sinxelos a partires de datos demográficos de obtidos en diversas 

fontes de información.  
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- Elabora gráficos sinxelos a partires de datos demográficos de obtidos en diversas 

fontes de información.  

Coñecer e respectar as normas de circulación e fomentar a seguridade viaria en 

todos os seus aspectos.  

-Explica normas básicas de circulación e as consecuencias derivadas do 

descoñecemento ou incumprimento destas. 

- Coñece o significado dalgunhas sinais de tráfico, recoñece a importancia de 

respectalas e as utiliza tanto como peón ou peoa e como persoa usuaria de medios de 

transporte (abrocharse o cinto, non molestar a persoa condutora...). 

1. 4. LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, escoitar. 

- Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa claridade. 

- Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, 

participación respectuosa. 

Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais sinxelos. 

- Comprende 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. 

- Responde preguntas correspondentes á comprensión literal. 

Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos. 
Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes tipos 

de textos apropiados á súa idade 

Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura 

como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía. 

Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo a 

estrutura e destacando as ideas principais. 

Utilizar estratexias para a comprensión de textos sinxelos de diversa tipoloxía. 
Iníciase na utilización autónoma do dicionario en distintos soportes, no seu traballo 

escolar. 

Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos 

de distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura. 

Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas do seu 

interese. 

Elabora con creatividade textos breves do seu interese: contos, anuncios, rimas, 

cancións, cómics, carteis, ilustrándoos para facilitar a súa compresión ou mellorar a 

súa presentación. 

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

- Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou frases feitas na 

expresión oral e escrita. 

- Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. 
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Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

- Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto 

- Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos. 

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. 

Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras 

teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

1.5. LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender o sentido global de textos orais informativos dos medios de 

comunicación audiovisuais emitidos con claridade, de xeito directo e estilo 

sinxelo. 

Elabora un breve resumo dun texto oral. 

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

académico. 

Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 

intervindo coas propostas propias. 

Comprender, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de 

soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

- Comprende a información relevante en textos propios de situacións cotiás e 

dos medios de comunicación social nos que esta se amose de forma evidente. 

- Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, adecuado 

á súa idade. 

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

textos. 

Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo e esquematizar e 

resumir o seu contido. 
Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

Ler, en silencio ou en voz alta, textos en galego adaptados aos seus intereses. 

- Le textos en voz alta, sen dificultade e coa velocidade adecuada. 

- Le textos, adaptados á súa idade e aos seus intereses, en silencio e sen 

dificultade. 

Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar preferencias. 
Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir e 

resumir emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles 

que sexan característicos dos medios de comunicación. 

- Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, 

imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de 

convivencia, avisos, instrucións… 

- Redacta textos sinxelos xornalísticos (noticias) e publicitarios (anuncios e 

carteis). 
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Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar 

información. 

Elabora por escrito textos moi sinxelos do ámbito académico (cuestionarios, resumos, 

informes sinxelos, descricións, explicacións...) para obter, organizar e comunicar 

información. 

Usar o dicionario en papel ou dixital, con certa autonomía. Usa, con certa autonomía, o dicionario en papel ou dixital. 

Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos e 

palabras polisémicas de uso habitual, para comprender e producir textos. 

- Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando familias 

de palabras. 

- Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas de uso habitual. 

1.6. EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Aproximarse á lectura, análise e interpretación da arte e as imaxes fixas e en 

movemento nos seus contextos culturais e históricos, comprendendo, de 

maneira crítica, o significado e función social, sendo capaz de elaborar imaxes 

novas a partir dos coñecementos adquiridos. 

- Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos de 

tamaño, equilibrio, proporción e cor, e engadindo textos utilizando a 

tipografía máis axeitada á súa función. 

- Secuencia unha historia en diferentes viñetas nas que incorpora imaxes e 

textos seguindo o patrón do cómic 

Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se utilizan nas 

producións artísticas. 

- Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido estético, de forma cada 

vez máis autónoma. 

- Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. para os debuxos usando liñas 

grosas, finas, sombras, manchas etc. 

Utilizar recursos bibliográficos, dos medios de comunicación e da internet para 

obter información que lle sirva para planificar e organizar os procesos 

creativos, así como para coñecer e intercambiar informacións con outro 

alumnado. 

- Organiza e planifica o seu propio proceso creativo partindo da idea, 

recollendo información bibliográfica, dos medios de comunicación ou da 

internet, desenvolvéndoa en esbozos e elixindo os que mellor se adecúan aos 

seus propósitos  na obra final, sen utilizar elementos estereotipados, sendo 

capaz de compartir cos compañeiros e compañeiras o proceso e o produto 

final obtido. 

- Elabora bosquexos e deseños para axustar o proceso de creación individual ou 

en grupo, e presenta os traballos con orde e limpeza. 

Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os espazos.  
Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de forma responsable e axeitada os 

materiais, os instrumentos e os espazos. 

1.7. VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio  de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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Crear unha imaxe positiva de un mesmo tomando decisións meditadas e 

responsables, baseadas nun bo autoconcepto. 
Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas propias calidades e limitacións. 

Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. 

- Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 

- Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas. 

Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para conseguir 

logros persoais responsabilizándose do ben común. 
Define e formula claramente problemas de convivencia. 

Empregar a aserción. Expresa abertamente as propias ideas e opinións. 

Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e amosando 

condutas solidarias. 
Respecta as regras durante o traballo en equipo 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Os procedementos para avaliar a 1.ª e a 2.ª avaliación aparecen reflectidos nas 

programacións iniciais.  

Os procedementos para avaliar as tarefas propostas do terceiro trimestre son os 

seguintes: 

- Análise das tarefas entregadas por correo electrónico. 

- Análise das tarefas entregadas pola aula virtual. 

- Probas a través de formularios (aula virtual). 

Instrumentos: 
Os instrumentos para avaliar a 1.ª e a 2.ª avaliación aparecen reflectidos nas 

programacións iniciais.  

Os instrumentos para avaliar as tarefas propostas do terceiro trimestre son os 

seguintes: 

- Rexistro das entregas por correo ou Aula Virtual. 

- Uso da aula virtual. 

- Probas escritas a través de formularios. 

- Seguimento individualizado das tarefas. 

- Producións escritas. 

- Producións orais. 

- Fichas de exercicios sobre contidos traballados no 1º e 2º trimestre 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Avaliaremos segundo os resultados obtidos no 1.º e 2.º trimestre, da seguinte 

maneira: 

Faremos a media aritmética de ámbolos dous trimestres. 

A partir de aquí a cualificación e a avaliación final pode variar segundo o traballo 

feito ao longo deste trimestre, sempre que supoña unha mellora da nota final. 

Os dous primeiros trimestres farán media na cualificación final. 

O traballo feito no terceiro trimestre será valorado para a nota final media, obtida 

na fase presencial, sempre que sexa positiva para o alumnado de xeito individual 

da seguinte maneira: 

- Se o alumnado participou nun 50% das actividades propostas a realizar ao 

longo deste trimestre sumará un punto á nota obtida do traballo da media 

aritmética dos dous primeiros trimestres. 

- No caso de alumnado que teña suspenso algún trimestre anterior, o 

alumnado debe realizar as tarefas propostas cunha valoración de APTO 

para recuperar o/s trimestre/s suspenso/s e obter unha nota media mínima 

de SUF. Neste caso poderá facer outras tarefas de  ampliación dos traballos 

anteriores. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 Non procede na etapa de Educación Primaria. 

Criterios de cualificación: 

 Non procede na etapa de Educación Primaria. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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 Non procede na etapa de Educación Primaria. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 13 DE 14 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Recuperación, repaso, reforzo e ampliación de contidos traballados ao 
longo do curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1. Seleccionaremos materiais e recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos e accesibles tanto no que se refire ao contido como ao soporte. 

Para os alumnos sen conectividade, procuraremos que sexa un material 

atractivo, debidamente secuenciado e adaptado no grao de dificultade ás 

características dos alumnos para os cales está deseñado. 

2. Para todos os alumnos, especialmente para aqueles sen conectividade, 

procuraremos que poidan adquirir destrezas vinculadas ao 

desenvolvemento natural e real das situacións cotiás para conseguir 

capacidades que lle proporcionan ao individuo flexibilidade e creatividade 

á hora de se enfrontar a ao reto de construír a súa propia aprendizaxe. 

3. Comunicación semanal coas familias por medio de AbalarMóbil, correo 

electrónico o la aplicación web ClassDojo. 

4. Con aquel alumnado desconectado, intentouse conectar con eles a través do 

teléfono móbil e dirección de correo electrónico proporcionados ao centro. 

Tamén pola aplicación ClassDojo. Non se recibiu resposta dun alumno, 

feito que se puxo en coñecemento da dirección do centro. 

5. Envío e corrección semanal de actividades a través da Aula Virtual. 

 

 

Materiais e recursos 

- Uso das TIC de maneira habitual 
- Emprego de aplicacións sinxelas que lles permitan progresar na adquisición das 
súas aprendizaxes. 
- Emprego de recursos audivisuais: fotografías, vídeos sinxelos, material cotián de 
uso manipulativo. 
- Uso das actividades interactivas: animacións, vídeos, actividades LIM, 
presentacións, etc., 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 
Información a través de abalarMóbil, aula virtual e enderezo 
electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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