
MODIFICACIÓNS DAS ACTUACIÓNS COMO MESTRE DE PT-PREFERENTE. 

 

Curso: 2019-2020   

Temporalidade: 3º Trimestre. 

 

1. Contextualización. 

 

A Programación aprobada ao principio do curso actual 19-20 tornouse, en 

parte, desfasada como consecuencia dos acontecementos xurdidos a raíz da 

aparición da COVID 19 e a obriga de permanecermos a maioría da poboación 

en corentena nos nosos fogares. 

A situación mudou tamén no contexto escolar pasando de levar a cabo os 

procesos de Ensino-Aprendizaxe nos centros de ensino a tentar, na medida do 

posible, que se produzan, coa axuda das familias en moitos casos, nas propias 

vivendas dos proxenitores e/ou domicilios dos familiares do noso alumnado. 

 

2. Actuacións durante o terceiro trimestre. 

 

As miñas actuacións neste período de corentena son as seguintes: 

Busca de recursos materiais para o primeiro ciclo, fundamentalmente en 

formato Word, o que permite ao alumnado a realización das tarefas e o reenvío 

para a súa posterior corrección por parte das súas titoras correspondentes. 

Participación nas reunións do ciclo, en gran medida, a través de medios 

telemáticos para a toma de decisións en relación ao alumnado dos dous 

primeiros niveis. 

 

Levar a cabo as actuacións oportunas para favorecer o proceso de Ensino-

Aprendizaxe dun alumno con Adaptación Curricular. Ditas actuacións están 

reflectidas no documento específico da adaptación sinalada anteriormente. 

 

Favorecer o proceso de adquisición da Competencia en Comunicación 

Linguística (CCL) en alumnado do segundo e terceiro ciclo, entre outras: 

- Expresar pensamentos, ideas, experiencias vividas, emocións, opinións. 

- Dialogar de xeito coherente cos demais respectando as ideas alleas. 

- Expresarse axeitadamente de forma oral e escrita. 

- Comprender información e relacionala cos coñecementos anteriores. 

             Así como o resto de competencias, como a competencia básica en matemáticas 

e ciencia e tecnoloxía e a competencia social e cívica, mediante o seguimento, 

corrección e guía das tarefas propostas e programadas polas titoras de ambos niveis 



para tódolos nenos e nenas dos grupos-aulas, en relación a materia de matemáticas e 

das de ciencias naturais e sociais, así como doutras tarefas programadas polas titoras e 

especialistas como experimentos, obradoiros...etc as cales se colgarán no blog do 

colexio. 

Ademais serei o encargado de guialos á hora de organizar e planificar o seu traballo e 

tarefas diarias, desenvolvendo deste xeito a competencia de sentido da iniciativa e 

espíritu emprendedor e a competencia de aprender a aprender. 

O meu contacto con estes alumnos levareino a cabo a través do correo electrónico, a 

través do cal eles enviarán as tarefas e eu llas devolverei correxidas, ademais terei en 

conta a utilización de chamadas e videoconferencias procurando en todo momento 

favorecer o seguimento e a evolución positiva destes alumnos. 

3. Avaliación. 

 

A avaliación orientará este proceso educativo e indicaralle tanto ao mestre 

como ao alumnado onde están respecto ás competencias clave, aos obxectivos 

marcados, ao dominio dos contidos e facilitará a intervención na mellora deste 

proceso. 

A avaliación regula a aprendizaxe, é formativa, orientada a mellorar a 

intervención educativa. Permite incorporar medidas en función das 

necesidades e así adaptar a práctica educativa. 

 

4. Publicidade. 

 

Esta documento farase público na páxina web do centro.  

 

 

 


