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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.3. 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.

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo
amosando habilidades para aresolución pacífica de conflitos.

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

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia
no funcionamento do organismo.
CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co medio e as
formas de coidalos.

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

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de
alimentación sa e diferencia prácticas e mensaxes que son contraproducentes
para a súa saúde.
CNB2.2.3. Recoñece algúns factores que producen as enfermidades máis
habituais (carie, catarros, gripe, obesidade) e aplica actuacións para á súa
prevención.
CNB2.2.4. Planifica, de forma autónoma e creativa, actividades de ocio e
tempo libre, individuais e en grupo.

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade. CNB2.3.2. Identifica sistemas de conservación alimentaria.
CNB2.3.3. Analiza dietas e elabora un menú equilibrado na escola.

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais, plantas e
rochas do seu contorno próximo, recoñecendo as súas características
principais, buscando 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.
CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica
plantas do seu contorno, con criterio científico.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

1. Observación (20%)

2. Recompilación de material e obtención de produtos finais (60%)

3. Resolución de problemas da vida cotiá (20%)

Instrumentos:

1. Rexistro de control.

2. Caderno diario de tarefas.

3. Rexistro de anécdotas.

Cualificación
final

A cualificación final do curso, será a resultante de calcular a media
aritmética entre a 1ª e 2ª avaliación, e contemplarase a posibilidade de
valorar positivamente esta 3º avaliación, engadindo ata un punto a
maiores en función do seguimento das tarefas entregadas.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación:

B1.3. 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.
B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o
desenvolvemento persoal de determinados hábitos de alimentación,
hixiene, exercicio físico e descanso.

Criterios de cualificación:

Tal e como se acordou nas sesións de avaliación do 1º e 2º trimestre,
aqueles alumnos e alumnas que contaban con algunha materia pendente
do curso anterior, considérase que a teñen superada.

Para o alumnado con materias suspensas na 1ª ou 2ª avaliación do
presente curso valoraranse as actividades de reforzo e recuperación
levadas a cabo ao longo deste terceiro trimestre.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Recompilación e análise das tarefas de recuperación enviadas e
presentación das mesmas e rexistro de control.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

 Fichas de repaso, reforzo e ampliación dos contidos xa dados.

 Experimentos.

 Visionado de videos online.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía empregada para levar a cabo a comunicación e o
seguimento do alumnado é a seguinte: as tarefas publícanse no blogue
do colexio ben diariamente, ben semanalmente (pero estruturadas por
días). Trabállase, ás veces de maneira interdisciplinar mediante
proxectos que engloban contidos de todas as materias e, outras veces,
con tarefas máis específicas da materia. Os nenos e nenas envían as
tarefas feitas por correo electrónico e estas son correxidas e devoltas a
cada un polo mesmo medio. Todos contan con conectividade, polo que
todos empregan o mesmo método.

Materiais e recursos

 Fichas

 Recursos Interactivos

 Correo Electrónico

 Blogue do Centro
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para a comunicación e información ás familias e ao alumando,
empréganse os seguintes medios:

 Videoconferencias co alumnado a través do espazo Webex.

 Correo Electrónico: para a recepción de tarefas do alumando, envío
de correccións e solución de dúbidas ás familias.

 Espazo Abalar: avisos colectivos ás familias.

 Teléfono: comunicación directa coas familias.

 Blogue do Centro: para informar de novidades, comunicación de
tarefas e publicación de creacións do alumnado

Publicidade

A modificación e adaptación do terceiro trimestre da programación do
presente curso escolar (2019/2020), será publicada na Web do centro:

Apartado “O noso centro”

Subapartados:

1. “Documentos Pedagóxicos”

2. “Taboleiro de Información”

3. “Atención a Pais”
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 6 CENTRO: CEP CARLOS CASARES
CURSO: CUARTO

MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.2.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.

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega
estratexias de traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado do
material.
CSB1.2.2.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.

B2.1.Coñecer a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas
e analizar as súas influencias e consecuencias no medio que o rodea

CSB2.1..1 Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas
tectónicas e as súas consecuencias.

B2.2.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.

CSB2.2.1.Explica e compara as distintas formas de representación da Terra,
planos, mapas, planisferios e globos terráqueos identificando polos, eixe e
hemisferios.

B2.5.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.

CSB2.5.1.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.
CSB2.5.2.Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e
confecciona e interpreta gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións.
CSB2.5.3.Interpreta e elabora sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os
seus elementos principais.

B2.6.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.

CSB2.6.1.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.
CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un
deles.

B2.7.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.

CSB2.7.2.Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais, describe os
seus usos e utilidades clasificando algúns minerais segundo as súas
propiedades.

B2.8.Describir as características do relevo de Galicia e a súa rede
hidrográfica, localizándoos nun mapa.

CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as
súas vertentes hidrográficas.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

1. Observación (20%)

2. Recompilación de material e obtención de produtos finais (60%)

3. Resolución de problemas da vida cotiá (20%)

Instrumentos:

1. Rexistro de control.

2. Caderno diario de tarefas:

3. Rexistro de anécdotas.

Cualificación
final

A cualificación final do curso, será a resultante de calcular a media
aritmética entre a 1ª e 2ª avaliación, e contemplarase a posibilidade de
valorar positivamente esta 3º avaliación, engadindo ata un punto a
maiores en función do seguimento das tarefas entregadas.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación:

B1.2.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.
B2.5.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.

Criterios de cualificación:

Tal e como se acordou nas sesións de avaliación do 1º e 2º trimestre,
aqueles alumnos e alumnas que contaban con algunha materia pendente
do curso anterior, considérase que a teñen superada.

Para o alumnado con materias suspensas na 1ª ou 2ª avaliación do
presente curso valoraranse as actividades de reforzo e recuperación
levadas a cabo ao longo deste terceiro trimestre.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Recompilación e análise das tarefas de recuperación enviadas e
presentación das mesmas e rexistro de control.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades
 Fichas de repaso, reforzo e ampliación dos contidos xa dados.

 Visionado de videos online.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía empregada para levar a cabo a comunicación e o
seguimento do alumnado é a seguinte: as tarefas publícanse no blogue
do colexio ben diariamente, ben semanalmente (pero estruturadas por
días). Trabállase, ás veces de maneira interdisciplinar mediante
proxectos que engloban contidos de todas as materias e, outras veces,
con tarefas máis específicas da materia. Os nenos e nenas envían as
tarefas feitas por correo electrónico e estas son correxidas e devoltas a
cada un polo mesmo medio. Todos contan con conectividade, polo que
todos empregan o mesmo método.

Materiais e recursos

 Fichas

 Recursos Interactivos

 Videoconferencias (Webex)

 Correo Electrónico

 Blogue do Centro
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para a comunicación e información ás familias e ao alumando,
empréganse os seguintes medios:

 Videoconferencias co alumnado a través do espazo Webex.

 Correo Electrónico: para a recepción de tarefas do alumando, envío
de correccións e solución de dúbidas ás familias.

 Espazo Abalar: avisos colectivos ás familias.

 Teléfono: comunicación directa coas familias.

 Blogue do Centro: para informar de novidades, comunicación de
tarefas e publicación de creacións do alumnado

Publicidade

A modificación e adaptación do terceiro trimestre da programación do
presente curso escolar (2019/2020), será publicada na Web do centro:

Apartado “O noso centro”

Subapartados:

1. “Documentos Pedagóxicos”

2. “Taboleiro de Información”

3. “Atención a Pais”
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 6 CENTRO: CARLOS CASARES
CURSO: CUARTO

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.2. Recoñecer e identificar as formas naturais e artificiais, as texturas,
os códigos e as técnicas básicas das obras plásticas, e expresar as súas
diferenzas.

EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, atendendo a distintos criterios
(similitude, diferenza, tacto, dureza etc.

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se
utilizan nas producións artísticas.

EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, cores,
texturas e materiais.
EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido estético, de
forma cada vez máis autónoma.
EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais téxtiles de refugo.
EPB2.1.5. Experimenta con materiais e texturas para creacións orixinais,
integrándoos de diferentes maneiras.
EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc, para os debuxos
usando liñas grosas, finas, sombras, manchas...
EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, témperas etc.) con finalidade
estética.
EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e texturas (arxila, tecidos, papel etc.)
para as súas creacións plásticas.
EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con precisión, con distintos materiais e
texturas, creando formas tridimensionais.

B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os
espazos,

EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de forma responsable e
axeitada os materiais, os instrumentos e os espazos.
EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as
indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

1. Observación (20%)

2. Recompilación de material e obtención de produtos finais (60%)

3. Resolución de problemas da vida cotiá (20%)

Instrumentos:

1. Rexistro de control.

2. Caderno diario de tarefas:

 Producións artísticas.

3. Rexistro de anécdotas.

Cualificación
final

A cualificación final do curso, será a resultante de calcular a media
aritmética entre a 1ª e 2ª avaliación, e contemplarase a posibilidade de
valorar positivamente esta 3º avaliación, engadindo ata un punto a
maiores en función do seguimento das tarefas entregadas.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación:

B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se
utilizan nas producións artísticas.

Criterios de cualificación:

Tal e como se acordou nas sesións de avaliación do 1º e 2º trimestre,
aqueles alumnos e alumnas que contaban con algunha materia pendente
do curso anterior, considérase que a teñen superada.

Para o alumnado con materias suspensas na 1ª ou 2ª avaliación do
presente curso valoraranse as actividades de reforzo e recuperación
levadas a cabo ao longo deste terceiro trimestre.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Recompilación e análise das tarefas de recuperación enviadas e
presentación das mesmas e rexistro de control.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades  Creacións artísticas empregando diferentes materiais.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía empregada para levar a cabo a comunicación e o
seguimento do alumnado é a seguinte: as tarefas publícanse no blogue
do colexio ben diariamente, ben semanalmente (pero estruturadas por
días). Trabállase, ás veces de maneira interdisciplinar mediante
proxectos que engloban contidos de todas as materias e, outras veces,
con tarefas máis específicas da materia. Os nenos e nenas envían as
tarefas feitas por correo electrónico e estas son correxidas e devoltas a
cada un polo mesmo medio. Todos contan con conectividade, polo que
todos empregan o mesmo método.

Materiais e recursos

 Correo Electrónico

 Recursos Interactivos

 Blogue do Centro
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para a comunicación e información ás familias e ao alumando,
empréganse os seguintes medios:

 Videoconferencias co alumnado a través do espazo Webex.

 Correo Electrónico: para a recepción de tarefas do alumando, envío
de correccións e solución de dúbidas ás familias.

 Espazo Abalar: avisos colectivos ás familias.

 Teléfono: comunicación directa coas familias.

 Blogue do Centro: para informar de novidades, comunicación de
tarefas e publicación de creacións do alumnado

Publicidade

A modificación e adaptación do terceiro trimestre da programación do
presente curso escolar (2019/2020), será publicada na Web do centro:

Apartado “O noso centro”

Subapartados:

1. “Documentos Pedagóxicos”

2. “Taboleiro de Información”

3. “Atención a Pais”
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou
espontáneas, respectando as normas da comunicación: quenda de
palabra, escoitar.

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa
claridade.
LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de
quendas, participación respectuosa.

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer
necesidades de comunicación en diferentes situacións.

LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas
en diversas situacións de comunicación.

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais sinxelos.

LCB1.5.1. 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.
LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais sinxelos de diversa tipoloxía
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados,
expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos).

B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais
imitando modelos e adecuados ao seu nivel.

LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos orais breves e sinxelos
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados,expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos,
literarios e prescritivos).

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos. LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa
expresividade, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade.

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e
utilizando a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a
ortografía.

LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en
textos do ámbito escolar e social.

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura voluntaria de diferentes
textos.

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións
comunicativas, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía,
orde e presentación.

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos do ámbito escolar e
social: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados,
expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos) diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos
informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, receitas,
instrucións, normas….
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B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do
uso da lingua.

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou
frases feitas na expresión oral e escrita.
LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.
LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado.

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos.
LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento da estrutura do dicionario e no seu uso
para buscar o significado de diferentes tipos palabras.
LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas.

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

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e de
número na expresión oral e escrita.
LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.
LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos.
LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos seus textos escritos.

B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación de
textos literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e
recoñecer e interpretar algúns recursos básicos da linguaxe literaria e
diferenza das principais convencións formais dos xéneros.

LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e comentadas de textos narrativos de
tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura
actual.

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas,
cancións, contos, refráns e adiviñas.

LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito guiado, comparacións, aumentativos, diminutivos
e sinónimos en textos literarios.

B5.4. 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.

LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas,
cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

1. Observación (20%)

2. Recompilación de material e obtención de produtos finais (60%)

3. Resolución de problemas da vida cotiá (20%)

Instrumentos:

1. Rexistro de control.

2. Caderno diario de tarefas:

 Elaboración de textos escritos e orais.

 Producións artísticas.

3. Rexistro de anécdotas.

Cualificación
final

A cualificación final do curso, será a resultante de calcular a media
aritmética entre a 1ª e 2ª avaliación, e contemplarase a posibilidade de
valorar positivamente esta 3º avaliación, engadindo ata un punto a
maiores en función do seguimento das tarefas entregadas.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación:

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou
espontáneas, respectando as normas da comunicación: quenda de
palabra, escoitar.
B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer
necesidades de comunicación en diferentes situacións.
B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións
comunicativas, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía,
orde e presentación.
B5.4. 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

Criterios de cualificación:

Tal e como se acordou nas sesións de avaliación do 1º e 2º trimestre,
aqueles alumnos e alumnas que contaban con algunha materia pendente
do curso anterior, considérase que a teñen superada.

Para o alumnado con materias suspensas na 1ª ou 2ª avaliación do
presente curso valoraranse as actividades de reforzo e recuperación
levadas a cabo ao longo deste terceiro trimestre.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Recompilación e análise das tarefas de recuperación enviadas e
presentación das mesmas e rexistro de control.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

 Fichas de repaso, reforzo e ampliación dos contidos xa dados
(elaboración de textos escritos, gramática, ortografía,
vocabulario, comprensión lectora...).

 Visitas virtuais.

 Actividades interactivas online.

 Videoconferencias.

 Xogos relacionados coa Lingua Galega.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía empregada para levar a cabo a comunicación e o
seguimento do alumnado é a seguinte: as tarefas publícanse no blogue
do colexio ben diariamente, ben semanalmente (pero estruturadas por
días). Trabállase, ás veces de maneira interdisciplinar mediante
proxectos que engloban contidos de todas as materias e, outras veces,
con tarefas máis específicas da materia. Os nenos e nenas envían as
tarefas feitas por correo electrónico e estas son correxidas e devoltas a
cada un polo mesmo medio. Todos contan con conectividade, polo que
todos empregan o mesmo método.

Materiais e recursos

 Fichas

 Recursos Interactivos

 Videoconferencias (Webex)

 Correo Electrónico

 Blogue do Centro
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para a comunicación e información ás familias e ao alumando,
empréganse os seguintes medios:

 Videoconferencias co alumnado a través do espazo Webex.

 Correo Electrónico: para a recepción de tarefas do alumando, envío
de correccións e solución de dúbidas ás familias.

 Espazo Abalar: avisos colectivos ás familias.

 Teléfono: comunicación directa coas familias.

 Blogue do Centro: para informar de novidades, comunicación de
tarefas e publicación de creacións do alumnado

Publicidade

A modificación e adaptación do terceiro trimestre da programación do
presente curso escolar (2019/2020), será publicada na Web do centro:

Apartado “O noso centro”

Subapartados:

1. “Documentos Pedagóxicos”

2. “Taboleiro de Información”

3. “Atención a Pais”



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
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o
interlocutor e intervindo coas propostas propias.
LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase e extrae o sentido global.
LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas, exposicións,
narracións...) presentando coherentemente a secuencia de ideas, feitos,
vivencias e as súas opinións e preferencias, utilizando o dicionario se é
preciso.
LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo, así como nos debates.

B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que
rexen a interacción oral.

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.
LGB1.5.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación e
volume.
LGB1.5.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.

B1.9. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en
grupo.

LGB1.9.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en
grupo.

B1.11. Usar, dunha forma xeral, unha linguaxe non discriminatoria e
respectuosa coas diferenzas.

LGB1.11.1. Usa, dunha forma xeral, unha linguaxe non sexista.
LGB1.11.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas.

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

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto (narrativo, descritivo,
expositivo) adecuado á súa idade.

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en galego adaptados aos seus
intereses.

LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade e coa velocidade adecuada.
LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa idade e aos seus intereses, en silencio e
sen dificultade.

B3.2. 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.

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…
LGB3.2.2. Redacta textos sinxelos xornalísticos (noticias) e publicitarios
(anuncios e carteis).
LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos,
descritivos) seguindo un guión establecido.

B3.4. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non
verbal.

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non
verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic.
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B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e
valorar a lingua escrita como medio de comunicación.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de
presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade
caligráfica, interliñado… en calquera soporte.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu
coñecemento no uso da lingua.

LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en formas
verbais dadas.
LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a
sílaba tónica das átonas.
LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos, adxectivos determinantes e
cuantificadores.
LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e cámbiao.

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

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación.
LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas
súas produción escritas.

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como construír
correctamente as oracións desde o punto de vista sintáctico, nas
producións orais e escritas.

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación.

B4.6. Usar o dicionario en papel ou dixital, con certa autonomía. LGB4.6.1. Usa, con certa autonomía, o dicionario en papel ou dixital.

B4.7. Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos,
antónimos e palabras polisémicas de uso habitual, para comprender e
producir textos.

LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e
formando familias de palabras.
LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas de uso
habitual.

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptacións
breves de obras clásicas e literatura actual, 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, en diferentes soportes.
LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil,
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual e en diferentes soportes.

B5.3. Identificar o xénero literario ao que pertence uns textos dados. LGB5.3.1. Identifica o xénero literario ao que pertencen uns textos dados:
narrativa, poesía e teatro.

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais,
sociais e culturais.

LGB5.7.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de
relación social, respectando e valorando a diversidade cultural.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

1. Observación (20%)

2. Recompilación de material e obtención de produtos finais (60%)

3. Resolución de problemas da vida cotiá (20%)

Instrumentos:

1. Rexistro de control.

2. Caderno diario de tarefas:

 Elaboración de textos escritos e orais.

 Producións artísticas.

3. Rexistro de anécdotas.

Cualificación
final

A cualificación final do curso, será a resultante de calcular a media
aritmética entre a 1ª e 2ª avaliación, e contemplarase a posibilidade de
valorar positivamente esta 3º avaliación, engadindo ata un punto a
maiores en función do seguimento das tarefas entregadas.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación:

B1.3. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do
ámbito académico.
B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que
rexen a interacción oral.
B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en galego adaptados aos
seus interese.
B3.2. 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
B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptacións
breves de obras clásicas e literatura actual, en diferentes soportes.

Criterios de cualificación:

Tal e como se acordou nas sesións de avaliación do 1º e 2º trimestre,
aqueles alumnos e alumnas que contaban con algunha materia pendente
do curso anterior, considérase que a teñen superada.

Para o alumnado con materias suspensas na 1ª ou 2ª avaliación do
presente curso valoraranse as actividades de reforzo e recuperación
levadas a cabo ao longo deste terceiro trimestre.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Recompilación e análise das tarefas de recuperación enviadas e
presentación das mesmas e rexistro de control.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

 Fichas de repaso, reforzo e ampliación dos contidos xa dados
(elaboración de textos escritos, gramática, ortografía,
vocabulario, comprensión lectora...).

 Visitas virtuais.

 Actividades interactivas online.

 Videoconferencias.

 Xogos relacionados coa Lingua Galega.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía empregada para levar a cabo a comunicación e o
seguimento do alumnado é a seguinte: as tarefas publícanse no blogue
do colexio ben diariamente, ben semanalmente (pero estruturadas por
días). Trabállase, ás veces de maneira interdisciplinar mediante
proxectos que engloban contidos de todas as materias e, outras veces,
con tarefas máis específicas da materia. Os nenos e nenas envían as
tarefas feitas por correo electrónico e estas son correxidas e devoltas a
cada un polo mesmo medio. Todos contan con conectividade, polo que
todos empregan o mesmo método.

Materiais e recursos

 Fichas

 Recursos Interactivos

 Videoconferencias (Webex)

 Correo Electrónico

 Blogue do Centro
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para a comunicación e información ás familias e ao alumando,
empréganse os seguintes medios:

 Videoconferencias co alumnado a través do espazo Webex.

 Correo Electrónico: para a recepción de tarefas do alumando, envío
de correccións e solución de dúbidas ás familias.

 Espazo Abalar: avisos colectivos ás familias.

 Teléfono: comunicación directa coas familias.

 Blogue do Centro: para informar de novidades, comunicación de
tarefas e publicación de creacións do alumnado

Publicidade

A modificación e adaptación do terceiro trimestre da programación do
presente curso escolar (2019/2020), será publicada na Web do centro:

Apartado “O noso centro”

Subapartados:

1. “Documentos Pedagóxicos”

2. “Taboleiro de Información”

3. “Atención a Pais”



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
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as
solucións obtidas.

MTB1.2.1. 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.

B1.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu
nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e
valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados para a
resolución de problemas.

MTB1.4.1. Practica o método científico sendo ordenado, organizado e
sistemático.

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados,
distintos tipos de números (romanos e naturais).

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á
comprensión de datacións.

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números naturais, interpretando o
valor de posición de cada unha das súas cifras.

B2.3. 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
realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación,
calculadora), usando o máis adecuado.

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas.

B2.4. 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 cotiá.

MTB2.4.1. 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.
MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de
cadencias 2, 10, 100 a partir calquera número eMTB2.4.4. Estima e redondea o
resultado dun cálculo valorando a resposta de cadencias 5, 25 e 50 a partir de
múltiplos de 5, 25 e 50.

B2.5. Identificar, 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.

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación,
recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando
conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións.
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B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación,
utilizándoas para resolver problemas da vida diaria.

B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, utilizándoas
para resolver problemas da vida diaria.

B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e
billetes do sistema monetario da Unión Europea.

MTB3.4.1. 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 coma figuradas.

B4.1. Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide,
triángulo, trapecio e rombo.

MTB4.1.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a
construción e exploración de formas xeométricas.

B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando
algúns recursos sinxelos de representación gráfica: táboas de datos,
bloques de barras, diagramas lineais… comunicando a información.

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: CARLOS CASARES
CURSO: CUARTO

MATERIA: MATEMÁTICAS

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

1. Observación (20%)

2. Recompilación de material e obtención de produtos finais (60%)

3. Resolución de problemas da vida cotiá (20%)

Instrumentos:

1. Rexistro de control.

2. Caderno diario de tarefas:

 Resolución de problemas.

 Operacións matemáticas..

3. Rexistro de anécdotas.

Cualificación
final

A cualificación final do curso, será a resultante de calcular a media
aritmética entre a 1ª e 2ª avaliación, e contemplarase a posibilidade de
valorar positivamente esta 3º avaliación, engadindo ata un punto a
maiores en función do seguimento das tarefas entregadas.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación:

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as
solucións obtidas.
B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados,
distintos tipos de números (romanos e naturais).
B2.4. 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 cotiá.

Criterios de cualificación:

Tal e como se acordou nas sesións de avaliación do 1º e 2º trimestre,
aqueles alumnos e alumnas que contaban con algunha materia pendente
do curso anterior, considérase que a teñen superada.

Para o alumnado con materias suspensas na 1ª ou 2ª avaliación do
presente curso valoraranse as actividades de reforzo e recuperación
levadas a cabo ao longo deste terceiro trimestre.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Recompilación e análise das tarefas de recuperación enviadas e
presentación das mesmas e rexistro de control.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

 Fichas de repaso, reforzo e ampliación dos contidos xa dados
(resolución de problemas, operacións matemáticas,
descomposición de números...).

 Xogos matemáticos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía empregada para levar a cabo a comunicación e o
seguimento do alumnado é a seguinte: as tarefas publícanse no blogue
do colexio ben diariamente, ben semanalmente (pero estruturadas por
días). Trabállase, ás veces de maneira interdisciplinar mediante
proxectos que engloban contidos de todas as materias e, outras veces,
con tarefas máis específicas da materia. Os nenos e nenas envían as
tarefas feitas por correo electrónico e estas son correxidas e devoltas a
cada un polo mesmo medio. Todos contan con conectividade, polo que
todos empregan o mesmo método.

Materiais e recursos

 Fichas

 Recursos Interactivos

 Videoconferencias (Webex)

 Correo Electrónico

 Blogue do Centro
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para a comunicación e información ás familias e ao alumando,
empréganse os seguintes medios:

 Videoconferencias co alumnado a través do espazo Webex.

 Correo Electrónico: para a recepción de tarefas do alumando, envío
de correccións e solución de dúbidas ás familias.

 Espazo Abalar: avisos colectivos ás familias.

 Teléfono: comunicación directa coas familias.

 Blogue do Centro: para informar de novidades, comunicación de
tarefas e publicación de creacións do alumnado

Publicidade

A modificación e adaptación do terceiro trimestre da programación do
presente curso escolar (2019/2020), será publicada na Web do centro:

Apartado “O noso centro”

Subapartados:

1. “Documentos Pedagóxicos”

2. “Taboleiro de Información”

3. “Atención a Pais”



CENTRO: CEP CARLOS CASARES
CURSO: CUARTO
MATERIA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS
DATA: 11/05/2020
NOME: MARÍA MONTSERRAT BLANCO COLLAZOS

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

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
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Crear unha imaxe positiva de un mesmo tomando decisións
meditadas e responsables, baseadas nun bo autoconcepto.

VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade relacionando a
representación que fai de un mesmo e a imaxe que expresan das demais
persoas.
VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas propias
calidades e limitacións.

B1.4.Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación
intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e
compartidos.

VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo para
a consecución de obxectivos.
VSCB1.4.2. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración.

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal.

VSCB2.1.1. Expresar con claridade e coherencia opinións, sentimentos e
emocións.
VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e
non verbal, en consonancia cos sentimentos.

B2.5. Dialogar creando pensamentos compartidos con outras persoas
para atopar o mellor argumento.

VSCB2.5.1. Relaciona diferentes ideas e opinións para atopar os seus aspectos
comúns.

B2.6. Establecer
habilidades sociais.

relacións interpersoais positivas empregando VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades grupais e reflexiona sobre a
súa contribución á cohesión dos grupos sociais aos que pertence.

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais.
VSCB2.7.2. Recoñece, identifica e expresa as calidades doutras persoas.

B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes
cooperativas e establecendo relacións respectuosas.

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo.
VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no
intercambio de afecto e a confianza mutua.

B3.1. Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha
actitude aberta cara aos demais e compartindo puntos de vista e
sentimentos.

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.

B3.2.Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e
amosando condutas solidarias.

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para
aprendizaxe.
VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente estratexias de axuda entre iguais.
VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo.

a

B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula.
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comunidade educativa empregando o sistema de valores persoal que
constrúe a partir dos valores universais.

VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar.

B3.5. Comprender a importancia dos dereitos da infancia, valorando as
condutas que os protexen.

VSCB3.5.1. Argumenta a necesidade de protexer os dereitos básicos da
infancia.
VSCB3.5.2. Xustifica a importancia de que todos os nenos e nenas reciban
axuda.
VSCB3.5.3. Razoa as consecuencias da explotación infantil e a trata de nenos
e nenas.

B3.7. Comprender e valorar a igualdade de dereitos de homes e
mulleres, a corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da
familia, argumentando en base a procesos de reflexión, síntese e
estruturación.

VSCB3.7.1. Expón de forma argumentada a importancia de valorar a
igualdade de dereitos de homes e mulleres, a corresponsabilidade nas tarefas
domésticas e o coidado da familia.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

1. Observación (20%)

2. Recompilación de material e obtención de produtos finais (60%)

3. Resolución de problemas da vida cotiá (20%)

Instrumentos:

1. Rexistro de control.

2. Caderno diario de tarefas.

3. Rexistro de anécdotas.

Cualificación
final

A cualificación final do curso, será a resultante de calcular a media
aritmética entre a 1ª e 2ª avaliación, e contemplarase a posibilidade de
valorar positivamente esta 3º avaliación, engadindo ata un punto a
maiores en función do seguimento das tarefas entregadas.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación:

B1.4.Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación
intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e
compartidos.
B2.5. Dialogar creando pensamentos compartidos con outras persoas
para atopar o mellor argumento.
B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando
habilidades sociais.
B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas.
B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes
cooperativas e establecendo relacións respectuosas.
B3.2.Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e
amosando condutas solidarias.
B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade
educativa empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir
dos valores universais.
B3.5. Comprender a importancia dos dereitos da infancia, valorando as
condutas que os protexen.
B3.7. Comprender e valorar a igualdade de dereitos de homes e mulleres,
a corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da familia,
argumentando en base a procesos de reflexión, síntese e estruturación.

Criterios de cualificación:

Tal e como se acordou nas sesións de avaliación do 1º e 2º trimestre,
aqueles alumnos e alumnas que contaban con algunha materia pendente
do curso anterior, considérase que a teñen superada.

Para o alumnado con materias suspensas na 1ª ou 2ª avaliación do
presente curso valoraranse as actividades de reforzo e recuperación.
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Procedementos e instrumentos de avaliación:

Recompilación e análise das tarefas de recuperación enviadas e
presentación das mesmas e rexistro de control.

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

Actividades

 Fichas de repaso, reforzo e ampliación dos contidos xa dados.

 Lectura de libros sobre valores online.

 Visionado de curtas sobre valores.

Metodoloxía

A metodoloxía empregada para levar a cabo a comunicación e o
seguimento do alumnado é a seguinte: as tarefas publícanse no blogue
do colexio ben diariamente, ben semanalmente (pero estruturadas por
días). Trabállase, ás veces de maneira interdisciplinar mediante
proxectos que engloban contidos de todas as materias e, outras veces,
con tarefas máis específicas da materia. Os nenos e nenas envían as
tarefas feitas por correo electrónico e estas son correxidas e devoltas a
cada un polo mesmo medio. Todos contan con conectividade, polo que
todos empregan o mesmo método.

(alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Materiais e recursos

 Fichas

 Recursos Interactivos

 Videoconferencias (Webex)

 Correo Electrónico

 Blogue do Centro
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para a comunicación e información ás familias e ao alumando,
empréganse os seguintes medios:

 Videoconferencias co alumnado a través do espazo Webex.

 Correo Electrónico: para a recepción de tarefas do alumando, envío
de correccións e solución de dúbidas ás familias.

 Espazo Abalar: avisos colectivos ás familias.

 Teléfono: comunicación directa coas familias.

 Blogue do Centro: para informar de novidades, comunicación de
tarefas e publicación de creacións do alumnado

Publicidade

A modificación e adaptación do terceiro trimestre da programación do
presente curso escolar (2019/2020), será publicada na Web do centro:

Apartado “O noso centro”

Subapartados:

1. “Documentos Pedagóxicos”

2. “Taboleiro de Información”

3. “Atención a Pais”


	ÍNDICE

