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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CIENCIAS NATURAIS 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de 
aprendizaxe 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos 
máis importantes para o seu funcionamento. 

CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa do propio corpo, o seu 
funcionamento nun sentido global e os cambios nas distintas etapas da 
vida. 

B2.2. Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o 
desenvolvemento persoal de determinados hábitos de 
alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso deseñando 
protocolos para a súa prevención. 

CNB2.2.1 Emprega hábitos de hixiene, de exercicio e de alimentación 
sa na escola. 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade.  

CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función dos nutrientes principais. 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais e 
plantas do seu contorno próximo, recoñecer as súas 
características principais e buscar información en fontes variadas 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e 
clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con 
criterio científico. 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións 
para recoñecer os cambios de estado da auga e os efectos de 
forzas coñecidas no movemento dos corpos. 

CNB4.2.1. Explica os cambios de estado da auga en fenómenos 
naturais e situacións da vida cotián. 

CNB4.2.2. Realiza experiencias sinxelas para identificar as forzas que 
fan que os obxectos se movan en situacións reais. 

B4.3. Realizar mesturas sinxelas con sustancias relacionadas coa 
vida doméstica e do contorno, achegando conclusións sobre os 
resultados. 

CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes sustancias que emprega 
diariamente con respecto á auga. 

CNB4.3.2. Realiza algunhas mesturas de uso doméstico e presenta 
conclusións dos resultados. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de 
aprendizaxe 

B2.2.Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar 
recoñecendo as súas características principais, movementos e 
consecuencias máis directas que producen na súa vida diaria e na 
contorna próxima. 

CSB2.1.1.Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o 
Sol, os planetas e recoñece algunha das súas características básicas 
empregando as TIC. 

CSB2.2.3.Identifica a Lúa como satélite da Terra e describe algunha das 
súas característica principais. 

B2.3.Identificar as capas da Terra segundo a súa estrutura sexa 
interna ou externa 

CSB2.3.1.Identifica, nomea e describe as capas da Terra. 

B2.12. Explicar como se produce o ciclo da auga e as súas fases 
relacionándoos cos elementos da paisaxe da súa contorna 
próxima. 

CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo 
da auga. 

B2.14. Localizar nun mapa os principais elementos da paisaxe: 
unidades de relevo e ríos máis importantes da comunidade 
autónoma e coñecer algunha característica relevante de cada un 
deles. 

CSB2.14.1. Localiza nun mapa os principais elementos da paisaxe: 
unidades de relevo e ríos máis importantes da comunidade autónoma 

B2.15. Explicar a importancia e as consecuencias da intervención 
humana no medio próximo valorando a necesidade dun 
desenvolvemento sostible. 

CSB2.15.1.Explica o impacto e as consecuencias negativas que a 
acción humana ten sobre o medio máis próximo. 

B3.4.Distinguir entre materias primas e produtos elaborados e 
asocialos cos diferentes sectores produtivos e económicos da zona 

CSB3.4.1.Diferencia entre materias primas e produtos elaborados e os 
asocia cos diferentes sectores produtivos e económicos da contorna. 

B3.5.Coñecer as normas básicas e sinxelas de circulación e 
utilizalas como persoa usuaria de medios de transporte. 

CSB3.5.1.Coñece, utiliza e respecta as normas básicas de circulación. 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

LINGUA GALEGA 
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Criterio de 
avaliación 

Estándar de 
aprendizaxe 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información 
explícita en textos sinxelos de soportes variados (webs infantís, 
libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos 
procedentes dos medios de comunicación social ou propios de situación 
cotiás. 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego 
adaptados á súa idade e intereses. 

LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade. 

B3.2. Producir texto 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. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes 
curtas, normas de convivencia, avisos, instrucións. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como 
apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o 
seu coñecemento na mellora do uso da lingua. 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece 
nestes, enunciados, palabras e sílabas. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, 
apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas 
producións escritas, con especial atención ás maiúsculas. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como 
unha sintaxe elemental nas producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación. 

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

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

B5.2. Ler textos e obras en galego adaptadas á idade e en 
diferentes soportes. 

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

LINGUA CASTELÁN 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de 
aprendizaxe 

1. Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e 1.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, 
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valorar a lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a 
ortografía correcta e como gozo persoal. 

textos de diversa tipoloxía textual. 

2Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a 
comprensión lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

2.1. Identifica as palabras clave dun texto. 

3. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

3.1.Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do 
nivel. 

4. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e 
significad das palabras e campos semánticos), así como as regras 
de ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

4.1 Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro, 
ao producir textos orais e escritos. 
4.3.Utiliza as normas ortográficas básicas. 

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

5.5 Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

6.Facer a lectura expresiva e interpretativa de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da linguaxe literaria. 

6.1Realiza, de xeito guiado, lecturas comentadas de textos narrativos 
sinxelos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual. 

8. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 8.1Dedica momentos de lecer para a lectura voluntaria. 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

MATEMÁTICAS 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de 
aprendizaxe 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados. MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000 

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

MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea números naturais, 
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de 
resolución de problemas. 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas 
para realizar cálculo mental. 

B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de 

MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando a multiplicación para realizar 
recontos, en disposicións rectangulares nos que intervén a lei do 
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resolución de problemas. produto. 

MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa operación de división dunha 
cifra na resolución de problemas contextualizados. 

B2.4. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao 
seu nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas 
e valorar a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados 
reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

B3.4. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas 
relación, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.4.1. Resolve problemas da vida real utilizando as medidas 
temporais e as súas relacións 

B3.5. Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea. 

MTB3.5.1. 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 situación reais como 
figuradas. 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de 
aprendizaxe 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do 
son e coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras 
culturas. 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 

B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e 
describir os elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións 
instrumentais ou vocais. 

B2.1. Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas 
instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical. 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos 
agrupamentos con e sen acompañamento. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de 
diversos materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de 
aprendizaxe 

B1.1. Identificar as diferentes materiais e formas de expresión 
plástica. 

EPB1.1.1. Describe e identifica as calidades e as características dos 
materiais, dos obxectos e dos instrumentos presentes no contexto 
natural e artificial. 

B1.2. Describir oralmente e de forma sinxela diferentes formas de 
expresión artística. 

EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras 
plásticas observadas 

B1.3. Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e 
texturas. 

EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. 

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

EPB1.4.2. Representa de diferentes maneiras o espazo. 

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

EPB2.1.1. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan 
as cores. 

B2.2. Identificar o entorno próximo e o imaxinario, explicándoo con 
linguaxe plástica adecuada ás súas características. 

EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que representan o mundo 
imaxinario, afectivo e social. 

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

EP2.4.2. Emprega ferramentas básicas do debuxo (regra e escuadro) 
para realizar diferentes formas xeométricas. 

B2.7. Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os 
utensilios e os espazos. 

EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

LINGUA INGLESA 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de 
aprendizaxe 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante 
en interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso 
cotiá (os deportes, os animais, as comidas preferidas), conectados 
cos propios intereses e coas propias experiencias e articulados 
con claridade e lentamente transmitidos de viva voz ou por medios 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en 
interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá. 
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técnicos que non distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual 
correspondente. 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos 
nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais 
sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, avisos). 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves 
(p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos de temas previamente 
traballados de forma oral e de interese para o alumnado e conte 
con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela 
acompañada de apoio visual redundante e identifica os e as personaxes 
principais. 

B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, 
compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando 
con razoable corrección as convencións ortográficas e os 
principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e predicibles. 

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e 
respectando a estrutura gramatical coñecida. 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas 
traballados en clase como, por exemplo, onde está un obxecto ou un 
lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, cales son os seus gustos ou 
se hai algo nun determinado lugar. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos 
demais utilizando as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see 
you...). 

B5.12. Comprender el utilizar o léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións de aula, ler textos sinxelos 
adecuados á súa idade e escribir con léxico traballado previamente de 
forma oral. 

 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Criterio de Estándar de 
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avaliación aprendizaxe 

B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de participante como de 
espectador ou espectadora, ante as posibles situacións conflitivas 
xurdidas, participando en debates, e aceptando as opinións dos e 
das demais. 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito 
razoable. 

B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de participante como de 
espectador ou espectadora, ante as posibles situacións conflitivas 
xurdidas, participando en debates, e aceptando as opinións dos e 
das demais. 

EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na 
práctica deportiva. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e 
actuando con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e 
actuando con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.4. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o 
resultado das competicións con deportividade. 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar 

movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, 

sendo capaz de 

representar mentalmente o seu corpo na organización das accións 

motrices. 

EFB2.2.5. Reacciona ante combinacións de estímulos visuais, auditivos 
e táctiles, dando respostas motrices axeitadas no tempo e no espazo 

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. 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos 
de contornos intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e 
intentando axustar a súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

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. 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de 
obxectos (lanzamento, recepción) en diferentes tipos de contornos 
intentando aplicar os xestos axeitados e utilizando os segmentos 
dominantes 
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B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e 
dosificando a intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as 
súas posibilidades e a súa relación coa saúde. 

EFB5.2.3. Percibe diferentes niveis de intensidade e esforzo na estrutura 
da clase de Educación física. 

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de 
aprendizaxe 

3. Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de 
forma positiva. 

3.2. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas 
emocións e das demais persoas. 

7. Propoñerse desafíos e levalos a cabo mediante unha toma de 
decisión persoal, meditada e responsable, desenvolvendo un bo 
sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais 
persoas. 

7.2. Desenvolve actitudes de respecto cara aos demais en situacións 
formais e informais da interacción social. 

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

1.1 Establece relacións de confianza cos iguais e coas persoas adultas. 
1.3 Pon de manifesto unha actitude aberta cara ás demais persoas 
compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social 
na aula. 

4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e 
democrática transformando o conflito en oportunidade, coñecendo 
e empregando as fases da mediación e usando a linguaxe positiva 
na comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos 
persoais. 

4.1. Resolve os conflitos, coa axuda dunha persoa adulta, de modo 
construtivo. 
4.2. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos e 
intencións nas relacións interpersoais. 
4.3. Analiza as emocións e sentimentos das partes en conflito. 

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

RELIXIÓN 

Criterio de Estándar de 
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avaliación aprendizaxe 

Valorar a relación da “FE” e o comportamento cristián, coñecendo 
as raíces e o sentido da acción e do compromiso Cristián 

Identifica os distintos comportamentos e valores cristiáns, partindo da 
experiencia diaria 

Recoñecer e identificar a Igrexa nas súas manifestacións Identifica os símbolos da Igrexa, en especial os da súa parroquia. 

Recoñecer a presenza de Deus nos sacramentos. Diferencia os distintos sacramentos, por medio das distintas vivencias 
persoais. 

Descubrir e apreciar a síntese dos elementos básicos da “FE” 
cristiá. 

Expresa de forma sinxela os elementos básicos, partindo da experiencia 
característica da súa idade. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

 Probas escritas para autoavaliación. 

 Observación e revisión de tarefas interactivas da editorial SM. 

 Tarefas enviadas por email. 

Instrumentos: 

 Rexistro das autoavaliacións interactivas. 

 Rexistro de entrega de tarefas interactivas da editorial SM 

 Revisión de tarefas enviadas por email (problemas, cálculo, 
comprensión lectora…) 

 

Cualificación 
final 

Na avaliación tomaranse como referencia as notas do primeiro e do 

segundo trimestre para facer a media ponderada da terceira avaliación 

e valorarase, de xeito positivo, as tarefas de reforzo e recuperación do 

terceiro trimestre,  sempre que sexa favorable ao alumnado. 

Aquel  alumnado que non acade unha cualificación positiva na nota 

media da 1ª e 2ª avaliación, poderá superar a materia sempre e cando 

demostre que  acadaron, coas tarefas do 3º trimestre, os estándares 

definidos como esenciais polo profesorado sen limitación de puntos a 

acadar polas tarefas. 

 

 
 
 

Alumnado 
de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: os mesmos citados no punto 1. 

Criterios de cualificación: os mesmos citados no punto 1. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:os mesmos1 cun 
seguimento máis pormenorizado . 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades de repaso, reforzo, e ampliación nalgún caso, das 
aprendizaxes realizadas no 1º e 2º trimestres. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen     
conectividade) 

Proporcionar e asegurarnos de que as actividades a realizar 
cheguen a todo o alumnado cada semana. 
Plan diario de tarefas . 
Mandar as tarefas con antelación, para que os proxenitores e 

titores teñan tempo de imprimir o traballo o fin de semana e, así, 
poder organizarse con tempo. 
Enviar solución das actividades, por se necesitan asegurar a 
correcta realización das mesmas (por ex., problemas) 
Manter una comunicación fluída con pais ou titores para resolver 
posibles dúbidas, tanto para posibilitar a realización das 
actividades interactivas como tamén as de lapis e papel. 
Motivar ao alumnado e ás familias para que se impliquen no 
control da realización do traballo. 
Envíar as actividades imprimibles a aqueles poucos alumnos que 
se atopan sen conectividade e suxerirlles que realicen, ademáis, 
outras actividades xa feitas no seu día no caderno de clase. Ter 
unha comunicación frecuente, máis se cabe, con eles. 

Materiais e 
recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog de 3º A mestra Isabel, dentro da páxina do CEIP Xesús 
Golmar, onde poden acceder para imprimir as actividades. Neste 
blog figuran, ademais, enlaces a vídeos, páxinas con actividades 
interactivas, etc. relacionadas coas aprendizaxes traballadas 
para reforzalas ou amplialas. 
Correo electrónico ao que se envían tamén as mesmas 
actividades e mediante o cal os proxenitores e titores do 
alumnado se comunican coas titoras e viveversa. 
Libro dixital SM. 
Actividades interactivas da editorial SM. 
Teléfono móbil para enviar fotos dalgunhas das actividades feitas 
polos alumnos que serven para realizar un seguimento do traballo 
dos mesmos. Tamén se emprega este medio para enviar alguna 
mensaxe máis urxente cando é necesario. 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades Repaso dos traballos realizados ó longo das dúas primeiras 
avaliacións. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Con conectividade .- Emisión de traballos de repaso 
semanalmente. Foméntase a reflexión persoal sobre o traballo 
realizado. A aprendizaxe estará baseada en aspectos e 
experiencias significativas para o alumno 

Materiais e Apuntes de elaboración propia, fichas, cuestionarios. 
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recursos  

 
 
 
 
 

 

4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

Informarase ao alumnado por correo electrónico ou aplicación 
tokapp school da publicación desta programación na páxina 
web do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


