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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 
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.   

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

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

diversidade. 

CNB2.1.1. Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 

diversidade. CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo. 

B2.2. Coñecer e valorar a relación entre o benestar e a práctica de 

determinados hábitos: a hixiene persoal, a alimentación variada, o exercicio 

físico regulado sen excesos ou o descanso diario. 

CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada. CNB2.2.2. 

Relaciona o exercicio físico, os hábitos de hixiene e o tempo de lecer coa propia 

saúde. 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

B3.1. Identificar e explicar en diferentes soportes, as principais características 

das plantas e dos animais. 

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

contorno. CNB3.1.3. Amosa condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

B3.2. Observar e identificar, de maneira elemental e en equipo, algún ser vivo 

no seu medio natural ou na aula e comunicar de xeito oral e escrito os 

resultados, empregando diferentes soportes. 

 

CNB3.2.1. Recolle datos a partir da súa observación e comunícaos empregando 

diferentes soportes. 
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BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

B4.1. Adoptar medidas de protección medioambientais e poñelas en práctica na 

escola. 

CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. Identifica e adopta medidas 

de uso responsable da auga na escola. 

B4.2. Experimentar e manipular instrumentos e obxectos sinxelos de uso cotián 

identificando algunhas propiedades físicas. 

CNB4.2.1. Identificar cor, dureza, cheiro, sabor e textura en materiais e obxectos de 

uso cotián. 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

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. CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas 

simples de uso cotián empregándoos con seguridade e evitando estereotipos sexistas. 

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

o seu uso. 

CNB5.2.1. Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando traballa 

con el. CNB5.2.2. Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e 

promoción na educación primaria na comunidade autónoma de Galicia, establece 

que a avaliación será continua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do 

resto das áreas.  

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da 

comunidade educativa. Especialmente, a cooperación e coordinación entre os/as 

docentes e as familias para garantir o progreso no proceso de ensino-aprendizaxe 

do alumnado.  

No terceiro trimestre, o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos 

contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.  

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes: 

-Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 50%): esforzo e 

constancia nas tarefas, perseveranza... 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 30%). 

-Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 20%): resiliencia, creatividade á 

hora de resolver os posibles atrancos... 

Instrumentos: As ferramentas de recollida e análise da información 

cumprimentaranse entre si para poder sacar a máxima información posible. 

Destácanse os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados 

no punto anterior:  

-Observación: rexistro de control. 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, 

resolución de problemas, elaboración de textos escritos, gravacións audiovisuais.  

-Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro anecdótico. 

Cualificación final 

Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta 

a situación excepcional na que nos atopamos, establécense os seguintes criterios 

para a obtención da cualificación final: 

-A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no 

primeiro e no segundo trimestre. 

-Caberá a posibilidade de sumar ata un punto por bo traballo, sempre para sumar 
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en positivo e en ningún caso se poderá baixar a nota en base a este criterio. 

-En todo caso, as circunstancias e as posibilidades do alumnado sempre serán 

tidas en conta. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas serán intuitivas e favorecerán o 

desenvolvemento das distintas intelixencias múltiples e a adquisición das 

competencias clave. Para isto, as actividades traballarán saberes, 

procedementos e actitudes e implicaranse contidos, habilidades, actitudes 

e valores.  

Tipoloxía de actividades:  

- Comprensión lectora de diferentes tipos de textos. 

-Composición de textos. 

-Búsqueda guiada de información máis relevante. 

-Traballo con material audiovisual diverso como cancións, vídeos, 

proxeccións... 

- Experimentos sinxelos e rexistro dos resultados. 

-Actividades interactivas online.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada centrarase na funcionalidade das aprendizaxes a 

través dun enfoque globalizador e inter-intradisciplinar. As estratexias 

metodolóxicas irán dirixidas a favorecer: a creatividade, resolución de 

problemas da vida cotiá, diversidade do alumnado e o aprender a aprender.  

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas 

a partir de actividades dirixidas, mesturando tarefas formativas e lúdicas.  

Na actual situación, a metodoloxía artéllase nos seguinte piares 

fundamentais: 

-Conectividade a Intenet do alumnado e manexo das TIC. 

-Páxina web e blog do centro como ferramentas esenciais a través das cales 

se propoñen as tarefas diarias e se informa ás familias e alumnado. 

-Correo electrónico, medio a través do cal mantemos unha comunicación 

máis próxima coas familias e alumnos/as, recibimos as tarefas e enviamos a 

corrección das mesmas. 
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Materiais e recursos 

Os principais recursos e materiais empregados serán os seguintes: 

-Fichas de elaboración propia 

- Libros en formato online de diferentes editoriais educativas 

-Caderno de tarefas 

-Recursos interactivos 

-Videoconferencias  a través de Cisco Webex 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O O centro dispón dun blog e cada curso conta cun espazo propio no cal se van 

subindo as tarefas diariamente. En cada entrada do blog, cando colgamos as 

propostas de tarefas, recordámoslle ás familias que poden enviar as tarefas 

feitas ao correo que cada ciclo ten para que as mestras as corrixamos.   

Polo tanto, o contacto coas familias e o alumnado é a través da páxina web 

do centro, do blog e tamén a través do correo electrónico. 

Ademais, tamén facemos uso de videoconferencias, da aplicación Abalar 

móbil e teléfono fixo. 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 

-Dentro do bloque “O noso centro” no apartado “Documentos pedagóxicos”. 

-Dentro do bloque “Taboleiro de información” no apartado “Atención pais/nais”. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 
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. 

B1.4. Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia da área. 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

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. 

B2.4. Coñecer os fenómenos atmosféricos, a través das sensacións corporais, 

e describir os que xorden con máis frecuencia na súa contorna identificándoos 

nun mapa do tempo da prensa en papel ou dixital. 

CSB2.4.1. Nomea os fenómenos atmosféricos máis habituais no seu espazo próximo e 

interpreta a simboloxía básica nun mapa do tempo da prensa en papel ou dixital. 

B2.6. Identificar os elementos que aparecen no ceo e coñecer a importancia 

que o Sol ten para a vida. 

CSB2.6.1. Nomea os elementos presentes no ceo e explica a importancia que o Sol 

ten para a vida. 

B2.8. Diferenciar entre os elementos naturais e os producidos pola man do 

home existentes na contorna próxima poñendo exemplos. 

CSB2.8.1. Diferencia entre elementos da paisaxe natural e a construída polo home e 

identifica algunha das accións humanas máis destacadas da contorna próxima. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: CEP CARLOS CASARES 
CURSO: 1º 

MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS 
 

  

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

B3.1. Recoñecer as relacións simples de parentesco familiar e os seus roles 

identificándose, situándose e valorando á pertenza a unha familia con 

características propias así como contribuíndo ao reparto equitativo das tarefas 

domésticas entre os seus membros. 

CSB3.1.1. Identifica as relacións de parentesco, discrimina os roles familiares e 

contribúe ao reparto equitativo das tarefas domésticas entre os membros da familia. 

B3.4. Identificar as partes da casa e o uso que se fai nelas e diferenciar entre os 

diferentes tipos de vivendas que forman a súa contorna. 

CSB3.4.1. Identifica as partes da casa, as representa nun esbozo e coñece e explica o 

uso que se fai delas. 

B3.5. Coñecer as características básicas da contorna próxima e diferenciar os 

conceptos de cidade, vila, aldea. 

CSB3.5.1. Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa nalgunha 

delas. 

B3.6. Coñecer os medios de transporte do seu ámbito, as características 

fundamentais e os clasifica segundo a súa función e uso. 

CSB3.6.1. Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna segundo os seus 

usos, funcións e características. 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

B4.3. Ser consciente do paso do tempo empregando, como unidades de 

medida, os días, as semanas, os meses, o ano, as estacións e o calendario 

como instrumento para medir e representar o paso tempo. 

CSB4.3.1. Sabe o número de días que ten unha semana e os meses, nomea os 

meses do ano e diferencia as estacións segundo as súas características. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e 

promoción na educación primaria na comunidade autónoma de Galicia, establece 

que a avaliación será continua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do 

resto das áreas.  

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da 

comunidade educativa. Especialmente, a cooperación e coordinación entre os/as 

docentes e as familias para garantir o progreso no proceso de ensino-aprendizaxe 

do alumnado.  

No terceiro trimestre, o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos 

contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.  

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes: 

-Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 50%): esforzo e 

constancia nas tarefas, perseveranza... 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 30%). 

-Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 20%): resiliencia, creatividade á 

hora de resolver os posibles atrancos... 

Instrumentos: As ferramentas de recollida e análise da información 

cumprimentaranse entre si para poder sacar a máxima información posible. 

Destácanse os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados 

no punto anterior:  

-Observación: rexistro de control. 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, 

resolución de problemas, elaboración de textos escritos, gravacións audiovisuais.  

-Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro anecdótico. 

Cualificación final 

Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta 

a situación excepcional na que nos atopamos, establécense os seguintes criterios 

para a obtención da cualificación final: 

-A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no 

primeiro e no segundo trimestre. 

-Caberá a posibilidade de sumar ata un punto por bo traballo, sempre para sumar 
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en positivo e en ningún caso se poderá baixar a nota en base a este criterio. 

-En todo caso, as circunstancias e as posibilidades do alumnado sempre serán 

tidas en conta. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas serán intuitivas e favorecerán o 

desenvolvemento das distintas intelixencias múltiples e a adquisición das 

competencias clave. Para isto, as actividades traballarán saberes, 

procedementos e actitudes e implicaranse contidos, habilidades, actitudes 

e valores.  

Tipoloxía de actividades:  

- Comprensión lectora de diferentes tipos de textos. 

-Composición de textos. 

-Búsqueda guiada de información máis relevante. 

-Traballo con material audiovisual diverso como cancións, vídeos, 

proxeccións... 

- Recollida e clasificación da información 

-Actividades interactivas online.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada centrarase na funcionalidade das aprendizaxes a 

través dun enfoque globalizador e inter-intradisciplinar. As estratexias 

metodolóxicas irán dirixidas a favorecer: a creatividade, resolución de 

problemas da vida cotiá, diversidade do alumnado e o aprender a aprender.  

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas 

a partir de actividades dirixidas, mesturando tarefas formativas e lúdicas.  

Na actual situación, a metodoloxía artéllase nos seguinte piares 

fundamentais: 

-Conectividade a Intenet do alumnado e manexo das TIC. 

-Páxina web e blog do centro como ferramentas esenciais a través das cales 

se propoñen as tarefas diarias e se informa ás familias e alumnado. 

-Correo electrónico, medio a través do cal mantemos unha comunicación 

máis próxima coas familias e alumnos/as, recibimos as tarefas e enviamos a 

corrección das mesmas. 
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Materiais e recursos 

Os principais recursos e materiais empregados serán os seguintes: 

-Fichas de elaboración propia 

- Libros en formato online de diferentes editoriais educativas 

-Caderno de tarefas 

-Recursos interactivos 

-Videoconferencias  a través de Cisco Webex 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O O centro dispón dun blog e cada curso conta cun espazo propio no cal se van 

subindo as tarefas diariamente. En cada entrada do blog, cando colgamos as 

propostas de tarefas, recordámoslle ás familias que poden enviar as tarefas 

feitas ao correo que cada ciclo ten para que as mestras as corrixamos.   

Polo tanto, o contacto coas familias e o alumnado é a través da páxina web 

do centro, do blog e tamén a través do correo electrónico. 

Ademais, tamén facemos uso de videoconferencias, da aplicación Abalar 

móbil e teléfono fixo. 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 

-Dentro do bloque “O noso centro” no apartado “Documentos pedagóxicos”. 

-Dentro do bloque “Taboleiro de información” no apartado “Atención pais/nais”. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Amosar respecto pola área e polos diferentes tipos de expresión plástica. EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes tipos de expresión plástica. 

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. 

B1.3. Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos e dos 

instrumentos presentes no contexto natural e artificial.   

EP1.3.1. Describe calidades e características de materiais, obxectos e instrumentos 

presentes no contexto natural e artificial.   

B1.4. Usar léxico sinxelo e adecuado para comentar as obras plásticas propias 

e alleas. 

EPB1.4.1. Describe o que sente ou pensa sobre as súas propias creacións plásticas e 

as dos compañeiros e as compañeiras, usando o vocabulario axeitado. 

B1.5. Identificar diferentes formas de representación do espazo. EPB1.5.1. Observa diferentes formas de presentar o espazo. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

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.   

B2.3. 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: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e 

promoción na educación primaria na comunidade autónoma de Galicia, establece 

que a avaliación será continua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do 

resto das áreas.  

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da 

comunidade educativa. Especialmente, a cooperación e coordinación entre os/as 

docentes e as familias para garantir o progreso no proceso de ensino-aprendizaxe 

do alumnado.  

No terceiro trimestre, o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos 

contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.  

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes: 

-Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 40%): esforzo e 

constancia nas tarefas, perseveranza... 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 40%). 

-Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 20%): resiliencia, creatividade á 

hora de resolver os posibles atrancos, materiais alternativos para realizar ás 

composicións plásticas... 

Instrumentos: As ferramentas de recollida e análise da información 

cumprimentaranse entre si para poder sacar a máxima información posible. 

Destácanse os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados 

no punto anterior:  

-Observación: rexistro de control. 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, 

resolución de problemas, producións plásticas, gravacións audiovisuais.  

-Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro anecdótico. 

Cualificación final 

Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta 

a situación excepcional na que nos atopamos, establécense os seguintes criterios 

para a obtención da cualificación final: 

-A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no 

primeiro e no segundo trimestre. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: CEP CARLOS CASARES 
CURSO: 1º 

MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN 
PLÁSTICA) 

 

  

 

 
  

-Caberá a posibilidade de sumar ata un punto por bo traballo, sempre para sumar 

en positivo e en ningún caso se poderá baixar a nota en base a este criterio. 

-En todo caso, as circunstancias e as posibilidades do alumnado sempre serán 

tidas en conta. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas serán intuitivas e favorecerán o 

desenvolvemento das distintas intelixencias múltiples e a adquisición das 

competencias clave. Para isto, as actividades traballarán saberes, 

procedementos e actitudes e implicaranse contidos, habilidades, actitudes 

e valores.  

Tipoloxía de actividades:  

-Composición de diferentes creacións artísticas. 

-Lectura comprensiva e identificación de pasos para elaborar tarefas. 

-Traballo con material audiovisual diverso como cancións, vídeos, 

proxeccións... 

-Realizacións de murais, collagues, debuxos, pinturas. 

-Actividades interactivas online.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada centrarase na funcionalidade das aprendizaxes a 

través dun enfoque globalizador e inter-intradisciplinar. As estratexias 

metodolóxicas irán dirixidas a favorecer: a creatividade, resolución de 

problemas da vida cotiá, diversidade do alumnado e o aprender a aprender.  

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas 

a partir de actividades dirixidas, mesturando tarefas formativas e lúdicas.  

Na actual situación, a metodoloxía artéllase nos seguinte piares 

fundamentais: 

-Conectividade a Intenet do alumnado e manexo das TIC. 

-Páxina web e blog do centro como ferramentas esenciais a través das cales 

se propoñen as tarefas diarias e se informa ás familias e alumnado. 

-Correo electrónico, medio a través do cal mantemos unha comunicación 

máis próxima coas familias e alumnos/as, recibimos as tarefas e enviamos a 

corrección das mesmas. 

 

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: CEP CARLOS CASARES 
CURSO: 1º 

MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN 
PLÁSTICA) 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Materiais e recursos 

Os principais recursos e materiais empregados serán os seguintes: 

-Fichas  de elaboración propia 

-Caderno de tarefas 

-Recursos interactivos 

-Videoconferencias  a través de Cisco Webex 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O O centro dispón dun blog e cada curso conta cun espazo propio no cal se van 

subindo as tarefas diariamente. En cada entrada do blog, cando colgamos as 

propostas de tarefas, recordámoslle ás familias que poden enviar as tarefas 

feitas ao correo que cada ciclo ten para que as mestras as corrixamos.   

Polo tanto, o contacto coas familias e o alumnado é a través da páxina web 

do centro, do blog e tamén a través do correo electrónico. 

Ademais, tamén facemos uso de videoconferencias, da aplicación Abalar 

móbil e teléfono fixo. 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 

-Dentro do bloque “O noso centro” no apartado “Documentos pedagóxicos”. 

-Dentro do bloque “Taboleiro de información” no apartado “Atención pais/nais”. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando o quenda de palabra. 

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

palabras. 

B1.3. Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa coherencia para 

satisfacer as necesidades de comunicación en diferentes situacións de aula. 

LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: diálogos, 

exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula. LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. 

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. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

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. 

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

B2.5. Progresar na adquisición do hábito lector. 

LCB2.5.1. Identifica, con axuda, os textos da biblioteca (escritos ou en soporte 

informático) máis axeitados para obter información e para o seu lecer. 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

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. 
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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… Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura da lingua. 

LCB4.1.1. Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas e fonemas como 

elementos fundamentais da palabra. LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde 

alfabética. LCB4.1.4.Distingue xénero e número en palabras habituais. LCB4.1.5. 

Utiliza adecuadamente os artigos nos textos orais e escritos. 

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

vocabulario. 

LCB4.2.1. Relaciona sinónimos e antónimos básicos en parellas de palabras 

significativas. 

B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para 

favorecer unha comunicación máis eficaz 

LCB4.3.1. Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as normas ortográficas 

propias do nivel e as aplica á escritura de textos significativos sinxelos e seguindo 

modelos. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

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… 

B5.2. Gozar da escoita de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos. LCB5.2.1. Gozo da escoita de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos. 

B5.3. Coñecer o funcionamento da biblioteca de aula. 
LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado a biblioteca de aula como fonte de información e 

lecer. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e 

promoción na educación primaria na comunidade autónoma de Galicia, establece 

que a avaliación será continua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do 

resto das áreas.  

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da 

comunidade educativa. Especialmente, a cooperación e coordinación entre os/as 

docentes e as familias para garantir o progreso no proceso de ensino-aprendizaxe 

do alumnado.  

No terceiro trimestre, o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos 

contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.  

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes: 

-Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 50%): esforzo e 

constancia nas tarefas, perseveranza... 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 30%). 

-Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 20%): resiliencia, creatividade á 

hora de resolver os posibles atrancos... 

Instrumentos: As ferramentas de recollida e análise da información 

cumprimentaranse entre si para poder sacar a máxima información posible. 

Destácanse os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados 

no punto anterior:  

-Observación: rexistro de control. 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, 

elaboración de textos escritos, produción artística, gravacións audiovisuais.  

-Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro anecdótico. 

Cualificación final 

Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta 

a situación excepcional na que nos atopamos, establécense os seguintes criterios 

para a obtención da cualificación final: 

-A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no 

primeiro e no segundo trimestre. 

-Caberá a posibilidade de sumar ata un punto por bo traballo, sempre para sumar  
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en positivo e en ningún caso se poderá baixar a nota en base a este criterio. 

-En todo caso, as circunstancias e as posibilidades do alumnado sempre serán 

tidas en conta. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas serán intuitivas e favorecerán o 

desenvolvemento das distintas intelixencias múltiples e a adquisición das 

competencias clave. Para isto, as actividades traballarán saberes, 

procedementos e actitudes e implicaranse contidos, habilidades, actitudes 

e valores.  

Tipoloxía de actividades:  

-Comprensión lectora de diferentes tipos de textos. 

-Actividades de lecto-escritura. 

-Composición creativa de textos breves. 

-Búsqueda guiada de información máis relevante. 

-Traballo con material audiovisual diverso como cancións, vídeos, 

proxeccións... 

-Actividades interactivas online. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

A metodoloxía empregada centrarase na funcionalidade das aprendizaxes a 

través dun enfoque globalizador e inter-intradisciplinar. As estratexias 

metodolóxicas irán dirixidas a favorecer: a creatividade, resolución de 

problemas da vida cotiá, diversidade do alumnado e o aprender a aprender.  

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas 

a partir de actividades dirixidas, mesturando tarefas formativas e lúdicas.  

Na actual situación, a metodoloxía artéllase nos seguinte piares 

fundamentais: 

-Conectividade a Intenet do alumnado e manexo das TIC. 

-Páxina web e blog do centro como ferramentas esenciais a través das cales 

se propoñen as tarefas diarias e se informa ás familias e alumnado. 

-Correo electrónico, medio a través do cal mantemos unha comunicación 

máis próxima coas familias e alumnos/as, recibimos as tarefas e enviamos a 

corrección das mesmas. 
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Materiais e recursos 

Os principais recursos e materiais empregados serán os seguintes: 

-Fichas de elaboración propia 

- Libros en formato online de diferentes editoriais educativas 

-Caderno de tarefas 

-Recursos interactivos 

-Videoconferencias  a través de Cisco Webex 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O O centro dispón dun blog e cada curso conta cun espazo propio no cal se van 

subindo as tarefas diariamente. En cada entrada do blog, cando colgamos as 

propostas de tarefas, recordámoslle ás familias que poden enviar as tarefas 

feitas ao correo que cada ciclo ten para que as mestras as corrixamos.   

Polo tanto, o contacto coas familias e o alumnado é a través da páxina web 

do centro, do blog e tamén a través do correo electrónico. 

Ademais, tamén facemos uso de videoconferencias, da aplicación Abalar 

móbil e teléfono fixo. 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 

-Dentro do bloque “O noso centro” no apartado “Documentos pedagóxicos”. 

-Dentro do bloque “Taboleiro de información” no apartado “Atención pais/nais”. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 
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. 

B1.4. Manter unha adecuada actitude de escoita, ante situacións comunicativas 

cotiás, respectando as intervencións dos e das demais. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, sen 

interromper. 

B1.7. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en 

pequeno grupo. 

LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en 

pequeno grupo. 

B1.8. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 
LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a 

cada acto comunicativo e propia da lingua galega. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

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. 

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do 

seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en función dos seus 

gustos e preferencias e explica dun xeito moi sinxelo, as súas preferencias lectoras. 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

B3.3. Elaborar textos moi sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non 

verbal. 

 LGB3.3.1. Elabora textos moi sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

B3.5. Utilizar recursos gráficos, que faciliten a comprensión dos textos. 
LGB3.5.1. Ilustra creativamente os seus escritos con imaxes redundantes co seu 

contido. 

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. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4.2. Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas. 
LGB4.2.1. Coñece, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas e aprecia o 

seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

B4.3. Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como 

instrumento para a segmentación da escritura. 

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. 

 

 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos textos literarios, usando 

modelos. 

LGB5.1.1. Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo diversos textos literarios: breves 

contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando 

modelos. 

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 e en voz alta, adecuados aos 

intereses infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora. 

B5.4. Valorar a literatura, como vehículo de comunicación e recurso de gozo 

persoal. 

LGB5.4.1. Valora a literatura, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e 

promoción na educación primaria na comunidade autónoma de Galicia, establece 

que a avaliación será continua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do 

resto das áreas.  

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da 

comunidade educativa. Especialmente, a cooperación e coordinación entre os/as 

docentes e as familias para garantir o progreso no proceso de ensino-aprendizaxe 

do alumnado.  

No terceiro trimestre, o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos 

contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.  

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes: 

-Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 50%): esforzo e 

constancia nas tarefas, perseveranza... 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 30%). 

-Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 20%): resiliencia, creatividade á 

hora de resolver os posibles atrancos... 

Instrumentos: As ferramentas de recollida e análise da información 

cumprimentaranse entre si para poder sacar a máxima información posible. 

Destácanse os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados 

no punto anterior:  

-Observación: rexistro de control. 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, 

elaboración de textos escritos, produción artística, gravacións audiovisuais.  

-Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro anecdótico. 

Cualificación final 

Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta 

a situación excepcional na que nos atopamos, establécense os seguintes criterios 

para a obtención da cualificación final: 

-A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no 

primeiro e no segundo trimestre. 

-Caberá a posibilidade de sumar ata un punto por bo traballo, sempre para sumar 
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en positivo e en ningún caso se poderá baixar a nota en base a este criterio. 

-En todo caso, as circunstancias e as posibilidades do alumnado sempre serán 

tidas en conta. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas serán intuitivas e favorecerán o 

desenvolvemento das distintas intelixencias múltiples e a adquisición das 

competencias clave. Para isto, as actividades traballarán saberes, 

procedementos e actitudes e implicaranse contidos, habilidades, actitudes 

e valores.  

Tipoloxía de actividades:  

-Comprensión lectora de diferentes tipos de textos. 

-Actividades de lecto-escritura. 

-Composición creativa de textos breves. 

-Búsqueda guiada de información máis relevante. 

-Realización de traballos para a revista escolar “Néboa”. 

-Realización de traballo específicos vinculados ao Día das Letras 

Galegas. 

-Traballo con material audiovisual diverso como cancións populares, 

vídeos, proxeccións... 

-Actividades interactivas online. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada centrarase na funcionalidade das aprendizaxes a 

través dun enfoque globalizador e inter-intradisciplinar. As estratexias 

metodolóxicas irán dirixidas a favorecer: a creatividade, resolución de 

problemas da vida cotiá, diversidade do alumnado e o aprender a aprender.  

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas 

a partir de actividades dirixidas, mesturando tarefas formativas e lúdicas.  

Na actual situación, a metodoloxía artéllase nos seguinte piares 

fundamentais: 

-Conectividade a Intenet do alumnado e manexo das TIC. 

-Páxina web e blog do centro como ferramentas esenciais a través das cales 

se propoñen as tarefas diarias e se informa ás familias e alumnado. 

-Correo electrónico, medio a través do cal mantemos unha comunicación 

máis próxima coas familias e alumnos/as, recibimos as tarefas e enviamos a 

corrección das mesmas.  
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Materiais e recursos 

Os principais recursos e materiais empregados serán os seguintes: 

-Fichas de elaboración propia 

- Libros en formato online de diferentes editoriais educativas 

-Caderno de tarefas 

-Recursos interactivos 

-Videoconferencias  a través de Cisco Webex 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O  O centro dispón dun blog e cada curso conta cun espazo propio no cal se van 

subindo as tarefas diariamente. En cada entrada do blog, cando colgamos as 

propostas de tarefas, recordámoslle ás familias que poden enviar as tarefas 

feitas ao correo que cada ciclo ten para que as mestras as corrixamos.   

Polo tanto, o contacto coas familias e o alumnado é a través da páxina web 

do centro, do blog e tamén a través do correo electrónico. 

Ademais, tamén facemos uso de videoconferencias, da aplicación Abalar 

móbil e teléfono fixo.  

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 

-Dentro do bloque “O noso centro” no apartado “Documentos pedagóxicos”. 

-Dentro do bloque “Taboleiro de información” no apartado “Atención pais/nais”. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
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. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

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

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

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

da vida cotiá. 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 99. 

Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 

problemas. 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma resta sen 

levadas na resolución de problemas contextualizados. 

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 e 

iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

B3.1. Utilizar o palmo, o paso e o pé para realizar medidas e estimacións. 
MTB3.1.1. Realiza medicións co palmo, o paso e o pé. 
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 B3.4. Iníciase no coñecemento das unidades básicas de medida do tempo e as 

súas relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

 

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas relación. 

Minuto, hora, día, semana e ano. Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e 

a media hora. 

B3.5. Iníciase no coñecemento do valor e as equivalencias entre as diferentes 

moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea. 

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes (5,10, 20 e 50 

euros) do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver 

problemas en situación reais como figuradas. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

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 e outros obxectos utilizando os conceptos de esquerda-dereita, 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 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

B5.1. Recoller e rexistrar unha información que se poida cuantificar, utilizando 

algúns recursos sinxelos de representación gráfica: táboas de datos, bloques de 

barras, diagramas lineais… comunicando a información. 

MTB5.1.1. Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións gráficas básicas. 

Resolve sinxelos problemas nos que interveña a lectura de gráficos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e 

promoción na educación primaria na comunidade autónoma de Galicia, establece 

que a avaliación será continua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do 

resto das áreas.  

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da 

comunidade educativa. Especialmente, a cooperación e coordinación entre os/as 

docentes e as familias para garantir o progreso no proceso de ensino-aprendizaxe 

do alumnado.  

No terceiro trimestre, o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos 

contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.  

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes: 

-Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 40%): esforzo e 

constancia nas tarefas, perseveranza... 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 30%). 

-Resolución de problemas (peso do 30%): tanto de problemas matemáticos como 

problemas da vida cotiá: pasos a seguir no razoamento e resolución dun 

problema, resiliencia, creatividade á hora de resolver os posibles atrancos... 

Instrumentos: As ferramentas de recollida e análise da información 

cumprimentaranse entre si para poder sacar a máxima información posible. 

Destácanse os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados 

no punto anterior:  

-Observación: rexistro de control. 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, 

resolución de problemas, gravacións audiovisuais.  

-Resolución de problemas: rexistro anecdótico e caderno de tarefas. 

Cualificación final 

Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta 

a situación excepcional na que nos atopamos, establécense os seguintes criterios 

para a obtención da cualificación final: 

-A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no 

primeiro e no segundo trimestre. 

-Caberá a posibilidade de sumar ata un punto por bo traballo, sempre para sumar 
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en positivo e en ningún caso se poderá baixar a nota en base a este criterio. 

-En todo caso, as circunstancias e as posibilidades do alumnado sempre serán 

tidas en conta. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas serán intuitivas e favorecerán o 

desenvolvemento das distintas intelixencias múltiples e a adquisición das 

competencias clave. Para isto, as actividades traballarán saberes, 

procedementos e actitudes e implicaranse contidos, habilidades, actitudes 

e valores.  

Tipoloxía de actividades:  

-Comprensión, razoamento e resolución de problemas vinculados á vida 

cotiá. 

-Actividades de razoamento lóxico-matemático. 

-Actividades de cálculo, numeración, seriación.  

-Actividades de razoamento viso-espacial. 

-Traballo con material audiovisual diverso. 

-Actividades interactivas online. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada centrarase na funcionalidade das aprendizaxes a 

través dun enfoque globalizador e inter-intradisciplinar. As estratexias 

metodolóxicas irán dirixidas a favorecer: a creatividade, resolución de 

problemas da vida cotiá, diversidade do alumnado e o aprender a aprender.  

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas 

a partir de actividades dirixidas, mesturando tarefas formativas e lúdicas.  

Na actual situación, a metodoloxía artéllase nos seguinte piares 

fundamentais: 

-Conectividade a Intenet do alumnado e manexo das TIC. 

-Páxina web e blog do centro como ferramentas esenciais a través das cales 

se propoñen as tarefas diarias e se informa ás familias e alumnado. 

-Correo electrónico, medio a través do cal mantemos unha comunicación 

máis próxima coas familias e alumnos/as, recibimos as tarefas e enviamos a 

corrección das mesmas. 
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Materiais e recursos 

Os principais recursos e materiais empregados serán os seguintes: 

-Fichas de elaboración propia 

- Libros en formato online de diferentes editoriais educativas 

-Caderno de tarefas 

-Recursos interactivos 

-Videoconferencias  a través de Cisco Webex 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O O centro dispón dun blog e cada curso conta cun espazo propio no cal se van 

subindo as tarefas diariamente. En cada entrada do blog, cando colgamos as 

propostas de tarefas, recordámoslle ás familias que poden enviar as tarefas 

feitas ao correo que cada ciclo ten para que as mestras as corrixamos.   

Polo tanto, o contacto coas familias e o alumnado é a través da páxina web 

do centro, do blog e tamén a través do correo electrónico. 

Ademais, tamén facemos uso de videoconferencias, da aplicación Abalar 

móbil e teléfono fixo. 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 

-Dentro do bloque “O noso centro” no apartado “Documentos pedagóxicos”. 

-Dentro do bloque “Taboleiro de información” no apartado “Atención pais/nais”. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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  

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a valorando positivamente as súas 

características físicas e calidades, expresándoa mediante a linguaxe oral e 

representacións. 

VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade. VSCB1.1.3. Manifesta 

verbalmente unha visión positiva das súas características físicas e calidades persoais. 

B1.2. Tomar conciencia das emocións, recoñecendo os signos físicos que as 

poden acompañar. 
VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas emocións. 

B1.3. Autorregular as condutas cotiás e adquirir algunha estratexia de control 

dos impulsos. 
VSCB1.3.2. Emprega algunhas estratexias que lle axudan a sentirse mellor. 

B1.4. Desenvolver actitudes para actuar con motivación e responsabilidade. VSCB1.4.1. Realiza as tarefas seguindo as pautas acordadas. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

B2.1. Expresar opinións, emocións e estados de ánimo empregando 

coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal para comunicar afectos e emocións con 

amabilidade. 

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. 

B2.3. Comprender a outras persoas, detectar e expresar as súas características 

e identificar as súas emocións. 
VSCB2.3.1. Describe oralmente as características de diferentes persoas. 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

B3.2. Recoñecer, explicar e buscar solucións sinxelas aos conflitos habituais no 

colexio. 

VSCB3.2.1. Soluciona os problemas persoais da vida escolar coa independencia 

adecuada a súa idade 
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B3.3. Valorar as conductas cotiás en relación ás normas de convivencia do 

colexio e realizar un uso responsable dos materiais escolares. 

VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas de convivencia da aula. Fai uso adecuado 

do material. 

 

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. 

B3.5. Valorar as normas de seguridade viaria. VSCB3.5.2. Recoñece e interpreta o significado dos sinais de tráfico de uso frecuente. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e 

promoción na educación primaria na comunidade autónoma de Galicia, establece 

que a avaliación será continua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do 

resto das áreas.  

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da 

comunidade educativa. Especialmente, a cooperación e coordinación entre os/as 

docentes e as familias para garantir o progreso no proceso de ensino-aprendizaxe 

do alumnado.  

No terceiro trimestre, o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos 

contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.  

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes: 

-Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 50%): esforzo e 

constancia nas tarefas, perseveranza... 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 20%). 

-Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 30%): resiliencia, creatividade á 

hora de resolver os posibles atrancos... 

Instrumentos: As ferramentas de recollida e análise da información 

cumprimentaranse entre si para poder sacar a máxima información posible. 

Destácanse os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados 

no punto anterior:  

-Observación: rexistro de control. 

-Recompilación de materiais e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, 

resolución de problemas, producións artísticas, gravacións audiovisuais.  

-Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro anecdótico. 

Cualificación final 

Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta 

a situación excepcional na que nos atopamos, establécense os seguintes criterios 

para a obtención da cualificación final: 

-A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no 

primeiro e no segundo trimestre. 

-Caberá a posibilidade de sumar ata un punto por bo traballo, sempre para sumar 
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en positivo e en ningún caso se poderá baixar a nota en base a este criterio. 

-En todo caso, as circunstancias e as posibilidades do alumnado sempre serán 

tidas en conta. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas serán intuitivas e favorecerán o 

desenvolvemento das distintas intelixencias múltiples e a adquisición das 

competencias clave. Para isto, as actividades traballarán saberes, 

procedementos e actitudes e implicaranse contidos, habilidades, actitudes 

e valores.  

Tipoloxía de actividades:  

- Comprensión lectora de diferentes tipos de textos. 

-Xogos. 

-Lectura de contos adaptados á súa idade. 

-Traballo con material audiovisual diverso como cancións, vídeos, 

proxeccións... 

-Actividades interactivas online.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada centrarase na funcionalidade das aprendizaxes a 

través dun enfoque globalizador e inter-intradisciplinar. As estratexias 

metodolóxicas irán dirixidas a favorecer: a creatividade, resolución de 

problemas da vida cotiá, diversidade do alumnado e o aprender a aprender.  

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas 

a partir de actividades dirixidas, mesturando tarefas formativas e lúdicas.  

Na actual situación, a metodoloxía artéllase nos seguinte piares 

fundamentais: 

-Conectividade a Intenet do alumnado e manexo das TIC. 

-Páxina web e blog do centro como ferramentas esenciais a través das cales 

se propoñen as tarefas diarias e se informa ás familias e alumnado. 

-Correo electrónico, medio a través do cal mantemos unha comunicación 

máis próxima coas familias e alumnos/as, recibimos as tarefas e enviamos a 

corrección das mesmas. 
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Materiais e recursos 

Os principais recursos e materiais empregados serán os seguintes: 

-Fichas de elaboración propia 

- Libros en formato online de diferentes editoriais educativas 

-Caderno de tarefas 

-Recursos interactivos 

-Videoconferencias  a través de Cisco Webex 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O O centro dispón dun blog e cada curso conta cun espazo propio no cal se van 

subindo as tarefas diariamente. En cada entrada do blog, cando colgamos as 

propostas de tarefas, recordámoslle ás familias que poden enviar as tarefas 

feitas ao correo que cada ciclo ten para que as mestras as corrixamos.   

Polo tanto, o contacto coas familias e o alumnado é a través da páxina web 

do centro, do blog e tamén a través do correo electrónico. 

Ademais, tamén facemos uso de videoconferencias, da aplicación Abalar 

móbil e teléfono fixo. 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 

-Dentro do bloque “O noso centro” no apartado “Documentos pedagóxicos”. 

-Dentro do bloque “Taboleiro de información” no apartado “Atención pais/nais”. 


