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CENTRO:
CURSO:
MATERIA

PRIMEIRO TRIMESTRE:
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Par2cipar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando a quenda de palabra

Expresa de forma global sen2mentos, vivencias e emocións
propias.

Aplica as normas sociocomunica2vas:
escoita e respecta a quenda de palabras.
Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e
integrala na produción propia.
Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.
U2lizar de forma efec2va a linguaxe
oral: escoitar e preguntar.

Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais
para comunicarse oralmente.
Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.
Pide axuda para a realización de tarefas de dis2nta índole.

Progresar na adquisición do hábito lector.

Iden2ﬁca, con axuda, os textos da biblioteca (escritos ou en
soporte informá2co) máis adecuados para obter información e
para o seu lecer.
Coida, conserva e organiza os seus libros.

Mostrar interese por ter unha
biblioteca propia.
Interiorizar e u2lizar as normas básicas de escritura e os seus
aspectos gráﬁcos.
Aplicar os coñecementos gramá2cos
básicos sobre a estrutura da lingua.
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Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e
consolida aspectos grafomotores e graAas da lingua castelá en
palabras signiﬁca2vas.
Desenvolve a conciencia fonolóxica: iden2ﬁca sílabas e fonemas
como elementos fundamentais da palabra.
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COMPENTENCI
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CCL

CENTRO:
CURSO:
MATERIA

U2lizar programas e aplicacións
educa2vas dixitais para realizar tarefas e
avanzar na aprendizaxe.
Apreciar o valor dos textos literarios
sinxelos e u2lizar a lectura como fonte de
gozo e información.

U2liza de maneira guiada, dis2ntos programas e aplicación
educa2vos dixitais como ferramenta de aprendizaxe.
Iden2ﬁca sinxelos textos propios da literatura infan2l: contos,
poesías, cómics, adiviñas…

CCL
CD
CAA
CCL
CCEC

Drama2za con xestos e palabras, escenas de contos.

Gozar da escoita de textos literarios
narra2vos, líricos e dramá2cos.

Gozo da escoita de textos literarios narra2vos, líricos e dramá2cos.
Interpreta, intui2vamente e con axuda, a linguaxe ﬁgurada en
textos literarios (personiﬁcacións).

CCL
CAA
CCEC
CSC
CCL
CCEC
CCL
CAA

U2liza de forma guiada a biblioteca de aula como fonte de
información e lecer.
Coñecer o funcionamento da biblioteca de aula.
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SEGUNDO TRIMESTRE:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa coherencia para
sa2sfacer as necesidades de comunicación en diferentes situacións
de aula.

Par2cipa ac2vamente en diversas situacións de comunicación:
-diálogos
-exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de
tecnoloxías da información e a comunicación

Ampliar o vocabulario a par2r das
experiencias de aula.
Valorar os medios de comunicación
social como instrumento de comunicación.
Reproducir textos orais próximos aos
seus gustos e intereses.

U2liza o vocabulario adecuado á súa idade.

Mostrar interese e gusto pola lectura.

Iden2ﬁca as ideas xerais en reportaxes audiovisual sobre temas do
seu interese.
Canta cancións, conta e recita pequenos contos e poemas.

Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer.

COMPENTENCIA
S CLAVE
CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCL
CCE
CAA
CCL
CAA
CCEC
CCL

Explica, de forma sinxela, as súas preferencias lectoras.
Relacionar códigos verbais e non verbais.
Aplicar os coñecementos gramá2cos
básicos sobre a estrutura da lingua.

Ilustra de forma crea2va os seus escritos con ilustracións
redundantes.
Aplicar os coñecementos gramá2cos
básicos sobre a estrutura da lingua.
Forma grupos nominais respectando as normas de concordancia.
U2liza os tempos verbais:
presente, pasado e futuro en textos
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sinxelos.
Valorar a literatura en Calquera lingua, especialmente en lingua
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo
persoal.
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Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo
persoal.

PÁXINA 7 DE 10

CCL
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CCEC

CENTRO:
CURSO:
MATERIA

2. Avaliación e cualiﬁcación
Procedementos:
Ademáis dos procedementos enumerados na programación para o curso 2019-2020
engadimos os seguintes:
*Observación e análise do traballo do alumnado a través do envío telemá2co(email) de dis2ntas tarefas que desenvolven a consecución dos obxec2vos do curso;
*Pequenas probas orais a través de videoconferencias webex co alumnado e coas
súas familias relacionadas coa expresión oral, a comunicación verbal, vocabulario,
ﬂuidez, pronunciación, estrutura das frases, organización do pensamento…
*Revisión de tarefas enviadas telemá2camente, o seu cumprimento coas directrices
enviadas dende o centro educa2vo a través da páxina web;
Avaliación

*Recollida de datos nas videoconferencias de aspectos relacionados coa
lectoescritura.
Instrumentos:
*Realización dun porfolio (colección planiﬁcada de traballos de cada alumna ou
alumno que representa o seu esforzo, progreso e desenvolvemento nunha área
especíﬁca ou nun aspecto concreto).
*Escalas de observación (onde recollemos datos importantes e que nos den
información do alumno-a).
*Listas de control sobre aspectos que reforzamos, ampliamos ou recuperamos na
área de Lingua Castelá.
*Rúbricas

A caliﬁcación ﬁnal será o 90% a nota da segunda avaliación máis o 10% dos traballos
entregados na terceira avaliación.
Cualiﬁcación ﬁnal No caso de non entregar estes traballos a caliﬁcación será o 100% da nota da
segunda avaliación.

3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Ac$vidades

Durante este trimestre estamos a realizar ac2vidades de reforzo-repaso e
ampliación.
A forma que temos de traballar é variada. Ás veces teñen que realizar
inves2gacións que lles permitan aumentar a súa autonomía no traballo e os
seus coñecementos nalgunhas áreas. Na maioría das ocasións elaboran
material a par2r deste coñecementos que eles-as inves2gan (sempre co apoio
familia-escola).
Este material que eles elaboran ten unha difusión co resto da comunidade
educa2va a través de vídeos que elaboramos as mestras e que colgamos na

web do colexio.
Tamén u2lizamos material que pode ser impreso ou consultado na internet
para aquel alumnado que ten problemas de conec2vidade e careza dun
soporte informá2co e/ou impresora. Procuramos que sexan ac2vidades nas
que non necesiten moita consulta na rede. Ac2vidades de búsqueda de
información en diferentes soportes: xornais, revistas, libros, contos ...
Usamos ac2vidades que precisan un pequeno apoio na rede: contos, cancións,
... Moitas das ac2vidades están contextualizadas no momento que estamos a
vivir: nova recomendación do uso da máscara, lubas,normas de saídas á rúa...
onde prac2quen con2dos do curso con momentos da súa vída e que esas
aprendizaxes teñan unha funcionalidade.
Mantemos as ac2vidades plás2cas propias de momentos da vida dos nenos-as
e de celebracións propias do curso escolar: Día do Libro, Dia Internacional da
Auga, Día das Letras Galegas..
Metodoloxía (alumnado En canto á metodoloxía tratamos de combinar dis2ntos materiais imprimibles
con conec$vidade e sen como materiais online. Adaptámonos a todas as 2poloxías de familias e de
conec$vidade):
contextos familiares.
Preocupámonos de que cada alumno-a reciba o material pola canle que lle sea
máis doada: correo electrónico, paxina web do centro, envío en papel das
ac2vidades por parte do Concello de Narón... e que cada alumno siga
recibindo os apoios necesarios (como si es2vésemos no colexio) para levar a
cabo o seu proceso educa2vo.
Estamos coordinadas coas mestras de apoio : audición e linguaxe e pedagoxía
terapéu2ca enviando de forma personalizada e individual o material de reforzo
que necesita cada neno-a.
Do mesmo xeito, queremos seguir mantendo relación visual cos nenos-as,polo
que, mantemos videoconferencias coa familia e cos nenos e realizamos
ac2vidades propias do nivel educa2vo no que están.
Centrámonos en repasar todos os con2dos que son necesarios tendo en conta
as diﬁcultades que xa coñecementos do noso alumnado e sen deixar de lado o
reforzo e o repaso decidimos incluír ac2vidades de ampliación que permitan ir
máis alá e descubrir intereses dos nosos alumnos.
A través de dis2ntos medios: e-mail, Abalar, telefónicamente e Webex temos
contacto coas familias onde nos escriben as súas opinións sobre os seus
nenos-as, comparten ac2vidades que realizan e non están dentro do que nós
pedimos e, sobre todo, temos 2torías en calquera destes medios .
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Xa é de sempre, incluímos ás familias no proceso educa2vo dos seus ﬁllos-as
xa que moitas das ac2vidades precisan a súa colaboración .

Materiais e recursos

Uso de material informá2co con acceso a internet: ordenador portá2l,
tableta, teléfono móbil, impresora (non imprescindible), .... e todos os
materiais que u2lizamos no centro educa2vo: libros, material funxible,
material de manualidades, material de refugallo, material orgánico, ....

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Temos varias formas de comunicación ás familias. Trátase dunha comunicación
sempre ﬂexible, tanto en horario coma no medio a empregar.
Chamadas telefónicas;
Correos electrónicos ao enderezo: Primeirosdofeal@gmail.com
Portal Abalar (mensaxes, citas 2torías...)
Videoconferencias ciscoWebex; (co alumnado e coas familias)
Páxina web do centro.

Publicidade

A través da páxina web do centro: hLps://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/
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CENTRO: CPI DO FEAL
CURSO: 1º PRIMARIA
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA
DATA: 10-05-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa2va
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.
2. Avaliación e cualiﬁcación.
3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso
ampliación)
4. Información e publicidade.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 3 DE 13

CENTRO:
CURSO:
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PRIMEIRO TRIMESTRE:
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

LGB1.1.1. Comprende a información xeral
e relevante de textos orais moi sinxelos
procedentes da radio ou da televisión,
próximos á experiencia infantil.
LGB1.2.1. Comprende informacións
relevantes e específicas moi evidentes de
documentos audiovisuais sinxelos que
presenten imaxes e/ou sons moi
redundantes co contido.
LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre
iguais, comprendendo o que di o
interlocutor e contestando se é preciso.

B1.1. Comprender a información xeral
e relevante de textos orais moi sinxelos
procedentes da radio ou da televisión,
próximos á experiencia infantil.
B1.2. Comprender informacións
audiovisuais sinxelas de carácter
específico procedentes de diferentes
soportes.
B1.3. Comprender e producir textos
orais sinxelos, propios do uso cotián ou
do ámbito académico.

LGB1.3.2. Segue unha exposición breve
da clase ou explicacións sobre a
organización do traballo.
LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos
ante a clase.
LGB1.3.4. Participa no traballo en
pequeno grupo.
LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e
das demais, en conversas e exposicións,
sen interromper.
LGB1.4.2. Respecta as opinións da
persoa que fala, en situacións
comunicativas cotiás.
LGB1.5.1. Respecta as quendas de

B1.4. Manter unha adecuada actitude
de escoita, ante situacións
comunicativas cotiás, respectando as
intervencións dos e das demais.

B1.5. Participar nas diversas situacións
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA

de interacción oral que se producen na
aula amosando valoración e respecto
polas normas que rexen a interacción
oral.

palabra nos intercambios orais.

B1.6. Usar fórmulas sinxelas de
tratamento adecuadas nos
intercambios comunicativos máis
habituais.
B2.2. Interpretar e comprender, de
maneira xeral, a información
procedente de ilustracións.

LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de
tratamento adecuadas para saudar,
despedirse, presentarse, felicitar,
agradecer, escusarse e solicitar axuda.
LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de
maneira xeral, a información de
ilustracións.

B2.4. Usar as bibliotecas de aula e de
centro, respectando as normas básicas
de funcionamento.

LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e
de centro, respectando as normas
básicas e máis sinxelas do seu
funcionamento.
LGB2.4.2. Valora a utilidade das
bibliotecas de aula e de centro e manipula
os libros con coidado, devolvéndoos ao
seu sitio logo de lelos.
LGB2.5.1. Amosa interese pola conservación e organización dos
seus
libros.
LGB2.7.1. Selecciona textos do seu
interese con certa autonomía, en función
dos seus gustos e preferencias e explica

LGB1.5.2. Respecta as opinións das
persoas participantes nos intercambios
orais.
LG1.5.3. Utiliza a lingua galega en
calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu
uso fóra dela.
LGB1.5.4. Mira a quen fala nun
intercambio comunicativo oral.

B2.5. Ter interese por ter unha biblioteca propia.

B2.7. Amosar certa autonomía lectora
e capacidade de selección de textos do
seu interese, así como ser quen de
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CSC
CAA
CCL
CSC
CCEC
CCL
CSC
CCEC
CCL
CSC
CCEC
CCL
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CCL
CAA
CSC
CSIEE
CMCT
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CSC
CCL

CENTRO:
CURSO:
MATERIA

expresar preferencias.

dunha maneira moi sinxela as súas
preferencias lectoras.
LGB2.7.2. Expresa, de maneira sinxela,
opinións e valoracións sobre as lecturas
feitas.

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.
LGB4.3.2. Separa as palabras que
conforman un enunciado.

CCL
CSC
CAA
CSIEE
CCL
CAA
CCL
CAA

SEGUNDO TRIMESTRE:
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

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.
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.
LGB2.1.2. Comprende informacións
concretas en textos sinxelos, propios de
situacións cotiás, como invitacións,
felicitacións, notas e avisos ou mensaxes
curtas.
LGB2.3.1. Descodifica de forma adecuada

B2.1. Comprender a información
explícita en textos sinxelos de uso
cotián ou procedentes dos medios de
comunicación.

B2.3. Ler, de forma guiada, textos
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sinxelos adecuados aos seus intereses
para chegar progresivamente á
expresividade e autonomía lectoras.

na lectura de textos moi sinxelos.
LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta,
acadando progresivamente a velocidade
axeitada.
LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura
como fonte de aprendizaxe e medio de
comunicación.

B2.6. Amosar interese polos textos
escritos como fonte de aprendizaxe e
medio de comunicación.
B3.1. Producir e reescribir textos
sinxelos relativos a situacións cotiás
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados
coa escola, respectando as
convencións elementais da escrita.

B3.5. Utilizar recursos gráficos, como a
ilustración, que faciliten a comprensión
dos textos.
B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e
gramatical moi básica, como apoio á
comprensión e á produción de textos,
así como aplicar o seu coñecemento
no uso da lingua.
B4.4. Comparar aspectos moi básicos
das linguas que coñece para mellorar
na súa aprendizaxe e lograr unha
competencia integrada.
B5.1. Recrear e reescribir de forma moi
sinxela diversos textos literarios,
usando modelos.
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LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi
sinxelos relativos a situacións cotiás
infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos.
LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos.
LGB3.1.4. Interésase por aplicar as regras
ortográficas, con especial atención ao uso
das maiúsculas.
LGB3.5.1. Ilustra creativamente os seus
escritos con imaxes redundantes co seu
contido.
LGB4.1.1. Sinala a denominación dos
textos traballados e recoñece nestes, de
forma xeral, palabras e sílabas
LGB4.1.2. Identifica os nomes propios a
partir de palabras dadas, frases ou textos
.
LGB4.4.1. Compara aspectos moi
elementais e evidentes (gráficos,
fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas
que coñece.
LGB5.1.1. Recrea e reescribe de forma
moi sinxela diversos textos literarios:
breves contos, poemas, refráns, adiviñas,
trabalinguas, cantigas e xogos de sorte;
usando modelos.

CAA
CCL

CCL
CAA
CSC
CCEC
CCL
CSIEE
CAA
CCL
CCL
CSC
CCEC
CCL
CD
CSIEE
CCL
CAA
CCL
CAA
CCL
CAA

CCL
CAA
CCEC

CENTRO:
CURSO:
MATERIA

LGB5.1.2. Valora textos breves e sinxelos
da literatura galega como fonte de
coñecemento da nosa cultura e como
recurso de gozo persoal.
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2. Avaliación e cualiﬁcación
Procedementos:
Ademáis dos procedementos enumerados na programación para o curso 2019-2020
engadimos os seguintes:
*Observación e análise do traballo do alumnado a través do envío telemá2co(email) de dis2ntas tarefas que desenvolven a consecución dos obxec2vos do curso;
*Pequenas probas orais a través de videoconferencias webex co alumnado e coas
súas familias relacionadas coa expresión oral, a comunicación verbal, vocabulario,
ﬂuidez, pronunciación, estrutura das frases, organización do pensamento…
*Revisión de tarefas enviadas telemá2camente, o seu cumprimento coas directrices
enviadas dende o centro educa2vo a través da páxina web;
Avaliación

*Recollida de datos nas videoconferencias de aspectos relacionados coa
lectoescritura.
Instrumentos:
*Realización dun porfolio (colección planiﬁcada de traballos de cada alumna ou
alumno que representa o seu esforzo, progreso e desenvolvemento nunha área
especíﬁca ou nun aspecto concreto).
*Escalas de observación (onde recollemos datos importantes e que nos den
información do alumno-a).
*Listas de control sobre aspectos que reforzamos, ampliamos ou recuperamos na
área de Lingua Galega.
*Rúbricas

A caliﬁcación ﬁnal será o 90% a nota da segunda avaliación máis o 10% dos traballos
entregados na terceira avaliación.
Cualiﬁcación ﬁnal No caso de non entregar estes traballos a caliﬁcación será o 100% da nota da
segunda avaliación.

3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Ac$vidades

Durante este trimestre estamos a realizar ac2vidades de reforzo-repaso e
ampliación.
A forma que temos de traballar é variada. Ás veces teñen que realizar
inves2gacións que lles permitan aumentar a súa autonomía no traballo e os
seus coñecementos nalgunhas áreas. Na maioría das ocasións elaboran
material a par2r deste coñecementos que eles-as inves2gan (sempre co apoio
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familia-escola).
Este material que eles elaboran ten unha difusión co resto da comunidade
educa2va a través de vídeos que elaboramos as mestras e que colgamos na
web do colexio.
Tamén u2lizamos material que pode ser impreso ou consultado na internet
para aquel alumnado que ten problemas de conec2vidade e careza dun
soporte informá2co e/ou impresora. Procuramos que sexan ac2vidades nas
que non necesiten moita consulta na rede. Ac2vidades de búsqueda de
información en diferentes soportes: xornais, revistas, libros, contos ...
Usamos ac2vidades que precisan un pequeno apoio na rede: contos, cancións,
... Moitas das ac2vidades están contextualizadas no momento que estamos a
vivir: nova recomendación do uso da máscara, lubas,normas de saídas á rúa...
onde prac2quen con2dos do curso con momentos da súa vída e que esas
aprendizaxes teñan unha funcionalidade.
Mantemos as ac2vidades plás2cas propias de momentos da vida dos nenos-as
e de celebracións propias do curso escolar: Día do Libro, Dia Internacional da
Auga, Día das Letras Galegas..
Metodoloxía (alumnado En canto á metodoloxía tratamos de combinar dis2ntos materiais imprimibles
con conec$vidade e sen como materiais online. Adaptámonos a todas as 2poloxías de familias e de
conec$vidade):
contextos familiares.
Preocupámonos de que cada alumno-a reciba o material pola canle que lle sea
máis doada: correo electrónico, paxina web do centro, envío en papel das
ac2vidades por parte do Concello de Narón... e que cada alumno siga
recibindo os apoios necesarios (como si es2vésemos no colexio) para levar a
cabo o seu proceso educa2vo.
Estamos coordinadas coas mestras de apoio : audición e linguaxe e pedagoxía
terapéu2ca enviando de forma personalizada e individual o material de reforzo
que necesita cada neno-a.
Do mesmo xeito, queremos seguir mantendo relación visual cos nenos-as,polo
que, mantemos videoconferencias coa familia e cos nenos e realizamos
ac2vidades propias do nivel educa2vo no que están.
Centrámonos en repasar todos os con2dos que son necesarios tendo en conta
as diﬁcultades que xa coñecementos do noso alumnado e sen deixar de lado o
reforzo e o repaso decidimos incluír ac2vidades de ampliación que permitan ir
máis alá e descubrir intereses dos nosos alumnos.
A través de dis2ntos medios: e-mail, Abalar, telefónicamente e Webex temos
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contacto coas familias onde nos escriben as súas opinións sobre os seus
nenos-as, comparten ac2vidades que realizan e non están dentro do que nós
pedimos e, sobre todo, temos 2torías en calquera destes medios .
Xa é de sempre, incluímos ás familias no proceso educa2vo dos seus ﬁllos-as
xa que moitas das ac2vidades precisan a súa colaboración .

Materiais e recursos

Uso de material informá2co con acceso a internet: ordenador portá2l,
tableta, teléfono móbil, impresora (non imprescindible), .... e todos os
materiais que u2lizamos no centro educa2vo: libros, material funxible,
material de manualidades, material de refugallo, material orgánico, ....

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Temos varias formas de comunicación ás familias. Trátase dunha comunicación
sempre ﬂexible, tanto en horario coma no medio a empregar.
Chamadas telefónicas;
Correos electrónicos ao enderezo: Primeirosdofeal@gmail.com
Portal Abalar (mensaxes, citas 2torías...)
Videoconferencias ciscoWebex; (co alumnado e coas familias)
Páxina web do centro.

Publicidade

A través da páxina web do centro: hKps://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/
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CENTRO: CPI DO FEAL
CURSO: 1º DE PRIMARIA
MATERIA: Matemá!cas
DATA: 10 / 5 /2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa!va
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualiﬁcación.
3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.
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PRIMEIRO TRIMESTRE:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo matemático ben feito.

Iniciarse na utilización dos medios
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe
coa axuda guiada do mestre ou da mestra.
Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos apropiados.

Desenvolve e amosa actitudes adecuadas para o traballo limpo, claro e
ordenado no caderno e en Calquera aspecto a traballar na área de
Matemáticas.
Manifesta interese na utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe.
Le, escribe e ordena números ata o 29.

Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais.
Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos en
situación de resolución de problemas.

Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma na resolución
de problemas contextualizados.
Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta (sen levadas)
na resolución de problemas contextualizados.

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.
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Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados.
Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de
problemas: revisando as operación empregadas, as unidades dos
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto

COMPENTENCIAS
CLAVE
CMCT
CAA
CMCT
CD
CAA
CMCT
CCL
CMCT
CCL
CMCT

CMCT

CMCT
CAA
CMCT
CAA
CSIEE

CENTRO:
CURSO:
MATERIA

Interpretar representacións espaciais
sinxelas realizadas a partir de sistemas de
referencia e de obxectos ou situacións
familiares.

Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a un
mesmo utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás,
arribaabaixo, preto-lonxe e próximo-afastado
Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a outros
puntos de referencia utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diantedetrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado.

Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e triángulo.
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.

CMCT
CAA
CCL

CMCT
CAA
CCL

Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos do
contorno inmediato.
Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos
contidos traballados.

CMCT
CAA
CMCT
CAA

Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de
problemas: revisando as operación empregadas, as unidades dos
resultados, comprobando e interpretando as solución no contexto

CMCT
CAA
CSIEE

SEGUNDO TRIMESTRE:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Expresar verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na resolución dun problema.

Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos apropiados.

Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na resolución
dun problema simple de matemáticas ou en contextos da
realidade.
Le, escribe e ordena números ata o 79.

Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais.
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Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá.

Utiliza os números ordinais en contextos reais.

CMCT
CCL
CAA

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

CMCT

Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica.
Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído o
cálculo mental, en situación de resolución de problemas.

Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma na resolución
de problemas contextualizados.
Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta (sen levadas)
na resolución de problemas contextualizados.

CMCT
CMCT

CMCT

Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta (sen levadas)
na resolución de problemas contextualizados.
CMCT
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.

Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados.

Utilizar o palmo, o paso e o pé para realizar medidas e estimacións.

Realiza medicións co palmo, o paso e o pé.

CMCT
CAA
CSIEE
CMCT

Comparar e identificar cal é o obxecto de maior peso, por estimación e/ou utilizando a
balanza.

Realiza comparacións de peso entre dous obxectos de uso habitual.

CMCT

Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de
problemas: revisando as operación empregadas, as unidades dos
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto.

CMCT
CAA

Compara e identifica cal é o recipiente de maior capacidade.
Comparar e identificar cal é o recipiente de maior capacidade, por estimación.
Iníciase no coñecemento das unidades básicas de medida do tempo e as súas relacións,
utilizándoas para resolver problemas da vida diaria.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 12

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

Interpretar representacións espaciais
sinxelas realizadas a partir de sistemas de
referencia e de obxectos ou situacións
familiares.
Recoller e rexistrar unha información que se poida cuantificar, utilizando algún recursos
sinxelos de representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras, diagramas
lineais… comunicando a información.

Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas temporais
e as súas relacións.
Resolve problemas sinxelos de medida.
Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando
as operacións utilizadas e as unidades dos resultados.

Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a outros
puntos de referencia utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diantedetrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado.
Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións gráficas básicas.

CMCT
CMCT
CAA
CMCT
CAA
CSIEE
CMCT
CAA
CCL
CMCT
CAA

Resolve sinxelos problemas en que interveña a lectura de gráficos.
CMCT
CAA
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2. Avaliación e cualiﬁcación
Procedementos:
Ademáis dos procedementos enumerados na programación para o curso 2019-2020
engadimos os seguintes:
*Observación e análise do traballo do alumnado a través do envío telemá!co(email) de dis!ntas tarefas que desenvolven a consecución dos obxec!vos do curso;
*Pequenas probas orais a través de videoconferencias webex co alumnado e coas
súas familias relacionadas coa expresión oral, a comunicación verbal, vocabulario,
ﬂuidez, pronunciación, estrutura das frases, organización do pensamento…
*Revisión de tarefas enviadas telemá!camente, o seu cumprimento coas directrices
enviadas dende o centro educa!vo a través da páxina web;
Avaliación

*Recollida de datos nas videoconferencias de aspectos relacionados coa
lectoescritura.
Instrumentos:
*Realización dun porfolio (colección planiﬁcada de traballos de cada alumna ou
alumno que representa o seu esforzo, progreso e desenvolvemento nunha área
especíﬁca ou nun aspecto concreto).
*Escalas de observación (onde recollemos datos importantes e que nos den
información do alumno-a).
*Listas de control sobre aspectos que reforzamos, ampliamos ou recuperamos na
área de Matemá!cas.
*Rúbricas

A caliﬁcación ﬁnal será o 90% a nota da segunda avaliación máis o 10% dos traballos
entregados na terceira avaliación.
Cualiﬁcación ﬁnal No caso de non entregar estes traballos a caliﬁcación será o 100% da nota da
segunda avaliación.

3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Ac$vidades

Durante este trimestre estamos a realizar ac!vidades de reforzo-repaso e
ampliación.
A forma que temos de traballar é variada. Ás veces teñen que realizar
inves!gacións que lles permitan aumentar a súa autonomía no traballo e os
seus coñecementos nalgunhas áreas. Na maioría das ocasións elaboran
material a par!r deste coñecementos que eles-as inves!gan (sempre co apoio
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familia-escola).
Este material que eles elaboran ten unha difusión co resto da comunidade
educa!va a través de vídeos que elaboramos as mestras e que colgamos na
web do colexio.
Tamén u!lizamos material que pode ser impreso ou consultado na internet
para aquel alumnado que ten problemas de conec!vidade e careza dun
soporte informá!co e/ou impresora. Procuramos que sexan ac!vidades nas
que non necesiten moita consulta na rede. Ac!vidades de búsqueda de
información en diferentes soportes: xornais, revistas, libros, contos ...
Usamos ac!vidades que precisan un pequeno apoio na rede: contos, cancións,
... Moitas das ac!vidades están contextualizadas no momento que estamos a
vivir: nova recomendación do uso da máscara, lubas,normas de saídas á rúa...
onde prac!quen con!dos do curso con momentos da súa vída e que esas
aprendizaxes teñan unha funcionalidade.
Mantemos as ac!vidades plás!cas propias de momentos da vida dos nenos-as
e de celebracións propias do curso escolar: Día do Libro, Dia Internacional da
Auga, Día das Letras Galegas..
Metodoloxía (alumnado En canto á metodoloxía tratamos de combinar dis!ntos materiais imprimibles
con conec$vidade e sen como materiais online. Adaptámonos a todas as !poloxías de familias e de
conec$vidade):
contextos familiares.
Preocupámonos de que cada alumno-a reciba o material pola canle que lle sea
máis doada: correo electrónico, paxina web do centro, envío en papel das
ac!vidades por parte do Concello de Narón... e que cada alumno siga
recibindo os apoios necesarios (como si es!vésemos no colexio) para levar a
cabo o seu proceso educa!vo.
Estamos coordinadas coas mestras de apoio : audición e linguaxe e pedagoxía
terapéu!ca enviando de forma personalizada e individual o material de reforzo
que necesita cada neno-a.
Do mesmo xeito, queremos seguir mantendo relación visual cos nenos-as,polo
que, mantemos videoconferencias coa familia e cos nenos e realizamos
ac!vidades propias do nivel educa!vo no que están.
Centrámonos en repasar todos os con!dos que son necesarios tendo en conta
as diﬁcultades que xa coñecementos do noso alumnado e sen deixar de lado o
reforzo e o repaso decidimos incluír ac!vidades de ampliación que permitan ir
máis alá e descubrir intereses dos nosos alumnos.
A través de dis!ntos medios: e-mail, Abalar, telefónicamente e Webex temos
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contacto coas familias onde nos escriben as súas opinións sobre os seus
nenos-as, comparten ac!vidades que realizan e non están dentro do que nós
pedimos e, sobre todo, temos !torías en calquera destes medios .
Xa é de sempre, incluímos ás familias no proceso educa!vo dos seus ﬁllos-as
xa que moitas das ac!vidades precisan a súa colaboración .

Materiais e recursos

Uso de material informá!co con acceso a internet: ordenador portá!l,
tableta, teléfono móbil, impresora (non imprescindible), .... e todos os
materiais que u!lizamos no centro educa!vo: libros, material funxible,
material de manualidades, material de refugallo, material orgánico, ....

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Temos varias formas de comunicación ás familias. Trátase dunha comunicación
sempre ﬂexible, tanto en horario coma no medio a empregar.
Chamadas telefónicas;
Correos electrónicos ao enderezo: Primeirosdofeal@gmail.com
Portal Abalar (mensaxes, citas !torías...)
Videoconferencias ciscoWebex; (co alumnado e coas familias)
Páxina web do centro.

Publicidade

A través da páxina web do centro: hKps://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/
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CENTRO: CPI DO FEAL
CURSO: 1º PRIMARIA
MATERIA: CINECIAS NATURAIS
DATA: 10-05-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa2va
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.
2. Avaliación e cualiﬁcación.
3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.
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PRIMEIRO TRIMESTRE:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES 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.

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na
observación e na planificación de accións e
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.
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.
CNB2.1.1. Identifica semellanzas e diferenzas
entre as persoas valorando a diversidade.
CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo.

B1.2. Traballar de forma cooperativa,
respectando os compañeiros/as, o
material e as normas de convivencia.
B2.1. Identificar semellanzas e
diferenzas entre as persoas valorando
a diversidade.

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e
sentimentos propios e alleos.
CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable cunha
alimentación adecuada.

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.
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COMPENTENCIAS
CLAVE
CAA
CCL
CMCCT
CSIEE
CCEC
CD
CAA
CMCCT
CSIEE
CAA
CMCCT
CSC
CSIEE
CMCCT
CSC
CMCCT
CSC

CMCCT
CCL
CSC
CMCCT
CSC
CMCT
CSC

CENTRO:
CURSO:
MATERIA

B2.3. Deseñar, de forma colectiva, un
menú semanal de merendas
saudables para o recreo.

CNB2.3.1. Analiza os seus costumes na
alimentación diaria e aplica o menú semanal de
merendas na escola.

CMCCT
CSIEE

SEGUNDO TRIMESTRE:
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B3.1. Identificar e explicar en
diferentes soportes, as principais
características das plantas e dos
animais.

CNB3.1.1. Explica as principais diferenzas entre
plantas e animais empregando diferentes
soportes.
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.
CNB3.2.1. Recolle datos a partir da súa
observación e comunícaos empregando
diferentes soportes.

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.
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COMPENTENCIAS
CLAVE
CMCCT
CCL
CMCCT
CCL
CMCCT
CMCCT
CCL
CAA
CSIEE
CD

CENTRO:
CURSO:
MATERIA

2. Avaliación e cualiﬁcación
Procedementos:
Ademáis dos procedementos enumerados na programación para o curso 2019-2020
engadimos os seguintes:
*Observación e análise do traballo do alumnado a través do envío telemá2co(email) de dis2ntas tarefas que desenvolven a consecución dos obxec2vos do curso;
*Pequenas probas orais a través de videoconferencias webex co alumnado e coas
súas familias relacionadas coa expresión oral, a comunicación verbal, vocabulario,
ﬂuidez, pronunciación, estrutura das frases, organización do pensamento…
*Revisión de tarefas enviadas telemá2camente, o seu cumprimento coas directrices
enviadas dende o centro educa2vo a través da páxina web;
Avaliación

*Recollida de datos nas videoconferencias de aspectos relacionados coa
lectoescritura.
Instrumentos:
*Realización dun porfolio (colección planiﬁcada de traballos de cada alumna ou
alumno que representa o seu esforzo, progreso e desenvolvemento nunha área
especíﬁca ou nun aspecto concreto).
*Escalas de observación (onde recollemos datos importantes e que nos den
información do alumno-a).
*Listas de control sobre aspectos que reforzamos, ampliamos ou recuperamos na
área de Ciencias Naturais.
*Rúbricas

A caliﬁcación ﬁnal será o 90% a nota da segunda avaliación máis o 10% dos traballos
entregados na terceira avaliación.
Cualiﬁcación ﬁnal No caso de non entregar estes traballos a caliﬁcación será o 100% da nota da
segunda avaliación.

3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Ac$vidades

Durante este trimestre estamos a realizar ac2vidades de reforzo-repaso e
ampliación.
A forma que temos de traballar é variada. Ás veces teñen que realizar
inves2gacións que lles permitan aumentar a súa autonomía no traballo e os
seus coñecementos nalgunhas áreas. Na maioría das ocasións elaboran
material a par2r deste coñecementos que eles-as inves2gan (sempre co apoio
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA

familia-escola).
Este material que eles elaboran ten unha difusión co resto da comunidade
educa2va a través de vídeos que elaboramos as mestras e que colgamos na
web do colexio.
Tamén u2lizamos material que pode ser impreso ou consultado na internet
para aquel alumnado que ten problemas de conec2vidade e careza dun
soporte informá2co e/ou impresora. Procuramos que sexan ac2vidades nas
que non necesiten moita consulta na rede. Ac2vidades de búsqueda de
información en diferentes soportes: xornais, revistas, libros, contos ...
Usamos ac2vidades que precisan un pequeno apoio na rede: contos, cancións,
... Moitas das ac2vidades están contextualizadas no momento que estamos a
vivir: nova recomendación do uso da máscara, lubas,normas de saídas á rúa...
onde prac2quen con2dos do curso con momentos da súa vída e que esas
aprendizaxes teñan unha funcionalidade.
Mantemos as ac2vidades plás2cas propias de momentos da vida dos nenos-as
e de celebracións propias do curso escolar: Día do Libro, Dia Internacional da
Auga, Día das Letras Galegas..
Metodoloxía (alumnado En canto á metodoloxía tratamos de combinar dis2ntos materiais imprimibles
con conec$vidade e sen como materiais online. Adaptámonos a todas as 2poloxías de familias e de
conec$vidade):
contextos familiares.
Preocupámonos de que cada alumno-a reciba o material pola canle que lle sea
máis doada: correo electrónico, paxina web do centro, envío en papel das
ac2vidades por parte do Concello de Narón... e que cada alumno siga
recibindo os apoios necesarios (como si es2vésemos no colexio) para levar a
cabo o seu proceso educa2vo.
Estamos coordinadas coas mestras de apoio : audición e linguaxe e pedagoxía
terapéu2ca enviando de forma personalizada e individual o material de reforzo
que necesita cada neno-a.
Do mesmo xeito, queremos seguir mantendo relación visual cos nenos-as,polo
que, mantemos videoconferencias coa familia e cos nenos e realizamos
ac2vidades propias do nivel educa2vo no que están.
Centrámonos en repasar todos os con2dos que son necesarios tendo en conta
as diﬁcultades que xa coñecementos do noso alumnado e sen deixar de lado o
reforzo e o repaso decidimos incluír ac2vidades de ampliación que permitan ir
máis alá e descubrir intereses dos nosos alumnos.
A través de dis2ntos medios: e-mail, Abalar, telefónicamente e Webex temos
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA

contacto coas familias onde nos escriben as súas opinións sobre os seus
nenos-as, comparten ac2vidades que realizan e non están dentro do que nós
pedimos e, sobre todo, temos 2torías en calquera destes medios .
Xa é de sempre, incluímos ás familias no proceso educa2vo dos seus ﬁllos-as
xa que moitas das ac2vidades precisan a súa colaboración .

Materiais e recursos

Uso de material informá2co con acceso a internet: ordenador portá2l,
tableta, teléfono móbil, impresora (non imprescindible), .... e todos os
materiais que u2lizamos no centro educa2vo: libros, material funxible,
material de manualidades, material de refugallo, material orgánico, ....

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Temos varias formas de comunicación ás familias. Trátase dunha comunicación
sempre ﬂexible, tanto en horario coma no medio a empregar.
Chamadas telefónicas;
Correos electrónicos ao enderezo: Primeirosdofeal@gmail.com
Portal Abalar (mensaxes, citas 2torías...)
Videoconferencias ciscoWebex; (co alumnado e coas familias)
Páxina web do centro.

Publicidade

A través da páxina web do centro: hKps://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPI DO FEAL
CURSO: 1º PRIMARIA
MATERIA: CINECIAS SOCIAIS
DATA: 10-05-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa2va
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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MATERIA

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualiﬁcación.
3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA

PRIMEIRO TRIMESTRE:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Realizar traballos de investigación que partan do establecemento de conxecturas,
da observación, experimentación e da tomadeconciencia dos sentimentos e
sensacions como medios básicos para obter información,seleccionala, organizala,
extraer conclusións e comunicalas sen esquecer a introducción ao manexo das
TIC para este fin e valorando o esforzó realizado.

Fai conxeturas , predicións e recolle información a través da
observación relevante e a organiza, obtén conclusións sinxelas e as
comunica.

Traballar en equipo e adoptar un comportamento de respeto e tolerancia ante as
achegas alleas.
Empregar os mapas mentais como unha técnica básica de estudo.

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e
tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de
decisión e asume responsabilidades
Participa en actividades individuais e de grupo adoptando un
comportamento responsable, construtivo e solidario, valorando o
esforzo e o coidado do material.

Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área..

Elabora algún mapas mentais sinxelos como técnica básica de
estudo.
Identifica a terminoloxía propia da área.

Recoñecer as relacións simples de parentesco familiar e os seus roles
identificándose, situándose e valorando á pertenza a una familia con
características propias así como contribuindo á repartición equitativa das tarefas
domésticas entre os seus membros
Coñecer e respectar todos os elementos que conforman a escola e as súas
funcións.
Recoñecer a pertenza a certos grupos e participar neles respectando os principios
básicos de convivencia.

Identifica as relación de parentesco, discrimina roles familiares e
contribúe ao reparo equitativo das tarefas domésticas entre os
membros da familia.

Identifica os membros da comunidade escolar, describe as tarefas
que desenvolve e respectanas.
Respecta as normas de convivencia establecidas na familia e na
escola.

COMPENTENCIAS
CLAVE
CCL
CAA
CD
CMCCT

CAA
CSC

CCL
CSC
CMCCT
CSC
CMCCT
CAA
CCL
CSC
CMCCT
CSC

SEGUNDO TRIMESTRE:
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Identificar os elementos principais da contorna partindo do mais próximo a través
da observación e uso das TIC.

Recoñecer as características básicas da auga observadas e experimentadas a través
dos sentidos.
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.
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.
Realizar medicións sinxelas con aparellos cotiás e facer pequenos rexistros do
tempo atmosférico a nivel local. Comprobación co tempo dos xornais.
Identificar os elementos que aparecen no ceo e coñecer a importancia que o Sol
ten para a vida.
Coñecer a importancia que o movemento dos elementos do ceo teñen como
indicador do paso do tempo: o día, a noite e as partes do día.
Ser consciente do paso do tempo empregando unidades de medida: os días, as
semanas,os meses, o ano, as estacións e o calendario como instrumento para
medir e representar o paso do tempo.
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Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna
natural, empregando imaxes, debuxos e outras fontes incluidas as
TIC.

Describe as características principais da uga.
Explica,de forma sinxela, a importancia que o uso responsable
destes elementos ten na súa contorna mais próxima.
Cita os fenómenos atmosféricos máis habituáis no seu espazo
próximo e interpreta a simboloxía básica nun mapa do tempo da
prensa en papel ou dixital.
Realiza observacións sinxelas recollidas de datos, rexistros e
comprobacións sobre o tempo atmosférico local.
Nomea os elementos presentes no ceo e explica a importancia que o
sol ten para a vida.
Relaciona o movemento dos elementos do ceo co cambio do dia a
noite e opaso do tempo ao longo do dia.
Sabe o numero de días que ten unha semana e os meses, nomea os
meses do ano e diferencia as estacións segundo as súas
características.

COMPENTENCIAS
CLAVE
CMCCT
CD
CAA
CCL
CCL
CMCCT
CAA

CMCCT
CAA

CCL
CAA
CMCCT
CCL
CMCCT

CENTRO:
CURSO:
MATERIA

2. Avaliación e cualiﬁcación
Procedementos:
Ademáis dos procedementos enumerados na programación para o curso 2019-2020
engadimos os seguintes:
*Observación e análise do traballo do alumnado a través do envío telemá2co(email) de dis2ntas tarefas que desenvolven a consecución dos obxec2vos do curso;
*Pequenas probas orais a través de videoconferencias webex co alumnado e coas
súas familias relacionadas coa expresión oral, a comunicación verbal, vocabulario,
ﬂuidez, pronunciación, estrutura das frases, organización do pensamento…
*Revisión de tarefas enviadas telemá2camente, o seu cumprimento coas directrices
enviadas dende o centro educa2vo a través da páxina web;
Avaliación

*Recollida de datos nas videoconferencias de aspectos relacionados coa
lectoescritura.
Instrumentos:
*Realización dun porfolio (colección planiﬁcada de traballos de cada alumna ou
alumno que representa o seu esforzo, progreso e desenvolvemento nunha área
especíﬁca ou nun aspecto concreto).
*Escalas de observación (onde recollemos datos importantes e que nos den
información do alumno-a).
*Listas de control sobre aspectos que reforzamos, ampliamos ou recuperamos na
área de Ciencias Sociais.
*Rúbricas

A caliﬁcación ﬁnal será o 90% a nota da segunda avaliación máis o 10% dos traballos
entregados na terceira avaliación.
Cualiﬁcación ﬁnal No caso de non entregar estes traballos a caliﬁcación será o 100% da nota da
segunda avaliación.

3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Ac$vidades

Durante este trimestre estamos a realizar ac2vidades de reforzo-repaso e
ampliación.
A forma que temos de traballar é variada. Ás veces teñen que realizar
inves2gacións que lles permitan aumentar a súa autonomía no traballo e os
seus coñecementos nalgunhas áreas. Na maioría das ocasións elaboran
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA

material a par2r deste coñecementos que eles-as inves2gan (sempre co apoio
familia-escola).
Este material que eles elaboran ten unha difusión co resto da comunidade
educa2va a través de vídeos que elaboramos as mestras e que colgamos na
web do colexio.
Tamén u2lizamos material que pode ser impreso ou consultado na internet
para aquel alumnado que ten problemas de conec2vidade e careza dun
soporte informá2co e/ou impresora. Procuramos que sexan ac2vidades nas
que non necesiten moita consulta na rede. Ac2vidades de búsqueda de
información en diferentes soportes: xornais, revistas, libros, contos ...
Usamos ac2vidades que precisan un pequeno apoio na rede: contos, cancións,
... Moitas das ac2vidades están contextualizadas no momento que estamos a
vivir: nova recomendación do uso da máscara, lubas,normas de saídas á rúa...
onde prac2quen con2dos do curso con momentos da súa vída e que esas
aprendizaxes teñan unha funcionalidade.
Mantemos as ac2vidades plás2cas propias de momentos da vida dos nenos-as
e de celebracións propias do curso escolar: Día do Libro, Dia Internacional da
Auga, Día das Letras Galegas..
Metodoloxía (alumnado En canto á metodoloxía tratamos de combinar dis2ntos materiais imprimibles
con conec$vidade e sen como materiais online. Adaptámonos a todas as 2poloxías de familias e de
conec$vidade):
contextos familiares.
Preocupámonos de que cada alumno-a reciba o material pola canle que lle sea
máis doada: correo electrónico, paxina web do centro, envío en papel das
ac2vidades por parte do Concello de Narón... e que cada alumno siga
recibindo os apoios necesarios (como si es2vésemos no colexio) para levar a
cabo o seu proceso educa2vo.
Estamos coordinadas coas mestras de apoio : audición e linguaxe e pedagoxía
terapéu2ca enviando de forma personalizada e individual o material de reforzo
que necesita cada neno-a.
Do mesmo xeito, queremos seguir mantendo relación visual cos nenos-as,polo
que, mantemos videoconferencias coa familia e cos nenos e realizamos
ac2vidades propias do nivel educa2vo no que están.
Centrámonos en repasar todos os con2dos que son necesarios tendo en conta
as diﬁcultades que xa coñecementos do noso alumnado e sen deixar de lado o
reforzo e o repaso decidimos incluír ac2vidades de ampliación que permitan ir
máis alá e descubrir intereses dos nosos alumnos.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA

A través de dis2ntos medios: e-mail, Abalar, telefónicamente e Webex temos
contacto coas familias onde nos escriben as súas opinións sobre os seus
nenos-as, comparten ac2vidades que realizan e non están dentro do que nós
pedimos e, sobre todo, temos 2torías en calquera destes medios .
Xa é de sempre, incluímos ás familias no proceso educa2vo dos seus ﬁllos-as
xa que moitas das ac2vidades precisan a súa colaboración .

Materiais e recursos

Uso de material informá2co con acceso a internet: ordenador portá2l,
tableta, teléfono móbil, impresora (non imprescindible), .... e todos os
materiais que u2lizamos no centro educa2vo: libros, material funxible,
material de manualidades, material de refugallo, material orgánico, ....

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Temos varias formas de comunicación ás familias. Trátase dunha comunicación
sempre ﬂexible, tanto en horario coma no medio a empregar.
Chamadas telefónicas;
Correos electrónicos ao enderezo: Primeirosdofeal@gmail.com
Portal Abalar (mensaxes, citas 2torías...)
Videoconferencias ciscoWebex; (co alumnado e coas familias)
Páxina web do centro.

Publicidade

A través da páxina web do centro: hKps://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPI DO FEAL
CURSO: 1º PRIMARIA
MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)
DATA: 10-05-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa5va
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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CENTRO:
CURSO:
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ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualiﬁcación.
3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.
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CENTRO:
CURSO:
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PRIMEIRO TRIMESTRE:
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Amosar respecto pola área e polos
diferentes tipos de expresión plástica.
Valorar a limpeza, os materiais e a orde na
realización dunha tarefa plástica e o seu produto final.

Valora e respecta os diferentes
tipos de expresión plástica.
Valora a importancia da limpeza,
do coidado do material e da orde para
alcanzar o resultado final proposto.
Manexa e emprega as diferentes texturas naturais e artificiais.

Probar en producións propias as
posibilidades que adoptan as formas, texturas e cores.

Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para
completar debuxos.

COMPENTENCIAS
CLAVE
CCEC
CSC
CCEC
CSC
CCEC

CCEC
CSIEE

Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a
posteriori obras plásticas.
Sitúa elementos no espazo nas producións plásticas.

CCEC
CAA

Realizar composicións plásticas que
representen o mundo imaxinario, afectivo e social.

Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas
básicas.

CCEC
CCEC
CAA

Respectar e coidar os materiais, os
utensilios e os espazos.

Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as
ferramentas e as técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar
pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.).
Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os
utensilios e os espazos.

CCEC
CSIEE
CCEC
CSC

SEGUNDO TRIMESTRE:
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Describir calidades e características dos
materiais, dos obxectos e dos instrumentos
presentes no contexto natural e artificial.

Describe calidades e características de materiais, obxectos e
instrumentos presentes no contexto natural e artificial.

COMPENTENCIAS
CLAVE
CCEC
CAA

Identifica, nomea e debuxa as formas básicas.

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

Identifica os tamaños.

CCEC
CCL
CMCCT

Identifica e usa as cores

CCEC CMCCT

Describe o que sente ou pensa sobre as súas propias creación
plásticas e as dos compañeiros e as compañeiras, usando o
vocabulario
adecuado.
Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas
básicas.
Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as
ferramentas e as técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar
pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.).

CCEC
CCL
CSIEE
CCEC
CCEC
CAA

CCEC
CSIEE

Realiza un mosaico, coa axuda da cuadrícula, identificando e
recoñecendo os tamaños.
CCEC
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Procedementos:
Ademáis dos procedementos enumerados na programación para o curso 2019-2020
engadimos os seguintes:
*Observación e análise do traballo do alumnado a través do envío telemá5co(email) de dis5ntas tarefas que desenvolven a consecución dos obxec5vos do curso;
*Pequenas probas orais a través de videoconferencias webex co alumnado e coas
súas familias relacionadas coa expresión oral, a comunicación verbal, vocabulario,
ﬂuidez, pronunciación, estrutura das frases, organización do pensamento…
*Revisión de tarefas enviadas telemá5camente, o seu cumprimento coas directrices
enviadas dende o centro educa5vo a través da páxina web;
Avaliación

*Recollida de datos nas videoconferencias de aspectos relacionados coa
lectoescritura.
Instrumentos:
*Realización dun porfolio (colección planiﬁcada de traballos de cada alumna ou
alumno que representa o seu esforzo, progreso e desenvolvemento nunha área
especíﬁca ou nun aspecto concreto).
*Escalas de observación (onde recollemos datos importantes e que nos den
información do alumno-a).
*Listas de control sobre aspectos que reforzamos, ampliamos ou recuperamos na
área de Plás5ca (Educación ArGs5ca).
*Rúbricas

A caliﬁcación ﬁnal será o 90% a nota da segunda avaliación máis o 10% dos traballos
entregados na terceira avaliación.
Cualiﬁcación ﬁnal No caso de non entregar estes traballos a caliﬁcación será o 100% da nota da
segunda avaliación.

3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Ac$vidades

Durante este trimestre estamos a realizar ac5vidades de reforzo-repaso e
ampliación.
A forma que temos de traballar é variada. Ás veces teñen que realizar
inves5gacións que lles permitan aumentar a súa autonomía no traballo e os
seus coñecementos nalgunhas áreas. Na maioría das ocasións elaboran
material a par5r deste coñecementos que eles-as inves5gan (sempre co apoio
familia-escola).
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Este material que eles elaboran ten unha difusión co resto da comunidade
educa5va a través de vídeos que elaboramos as mestras e que colgamos na
web do colexio.
Tamén u5lizamos material que pode ser impreso ou consultado na internet
para aquel alumnado que ten problemas de conec5vidade e careza dun
soporte informá5co e/ou impresora. Procuramos que sexan ac5vidades nas
que non necesiten moita consulta na rede. Ac5vidades de búsqueda de
información en diferentes soportes: xornais, revistas, libros, contos ...
Usamos ac5vidades que precisan un pequeno apoio na rede: contos, cancións,
... Moitas das ac5vidades están contextualizadas no momento que estamos a
vivir: nova recomendación do uso da máscara, lubas,normas de saídas á rúa...
onde prac5quen con5dos do curso con momentos da súa vída e que esas
aprendizaxes teñan unha funcionalidade.
Mantemos as ac5vidades plás5cas propias de momentos da vida dos nenos-as
e de celebracións propias do curso escolar: Día do Libro, Dia Internacional da
Auga, Día das Letras Galegas..
Metodoloxía (alumnado En canto á metodoloxía tratamos de combinar dis5ntos materiais imprimibles
con conec$vidade e sen como materiais online. Adaptámonos a todas as 5poloxías de familias e de
conec$vidade):
contextos familiares.
Preocupámonos de que cada alumno-a reciba o material pola canle que lle sea
máis doada: correo electrónico, paxina web do centro, envío en papel das
ac5vidades por parte do Concello de Narón... e que cada alumno siga
recibindo os apoios necesarios (como si es5vésemos no colexio) para levar a
cabo o seu proceso educa5vo.
Estamos coordinadas coas mestras de apoio : audición e linguaxe e pedagoxía
terapéu5ca enviando de forma personalizada e individual o material de reforzo
que necesita cada neno-a.
Do mesmo xeito, queremos seguir mantendo relación visual cos nenos-as,polo
que, mantemos videoconferencias coa familia e cos nenos e realizamos
ac5vidades propias do nivel educa5vo no que están.
Centrámonos en repasar todos os con5dos que son necesarios tendo en conta
as diﬁcultades que xa coñecementos do noso alumnado e sen deixar de lado o
reforzo e o repaso decidimos incluír ac5vidades de ampliación que permitan ir
máis alá e descubrir intereses dos nosos alumnos.
A través de dis5ntos medios: e-mail, Abalar, telefónicamente e Webex temos
contacto coas familias onde nos escriben as súas opinións sobre os seus
nenos-as, comparten ac5vidades que realizan e non están dentro do que nós
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pedimos e, sobre todo, temos 5torías en calquera destes medios .
Xa é de sempre, incluímos ás familias no proceso educa5vo dos seus ﬁllos-as
xa que moitas das ac5vidades precisan a súa colaboración .

Materiais e recursos

Uso de material informá5co con acceso a internet: ordenador portá5l,
tableta, teléfono móbil, impresora (non imprescindible), .... e todos os
materiais que u5lizamos no centro educa5vo: libros, material funxible,
material de manualidades, material de refugallo, material orgánico, ....

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Temos varias formas de comunicación ás familias. Trátase dunha comunicación
sempre ﬂexible, tanto en horario coma no medio a empregar.
Chamadas telefónicas;
Correos electrónicos ao enderezo: Primeirosdofeal@gmail.com
Portal Abalar (mensaxes, citas 5torías...)
Videoconferencias ciscoWebex; (co alumnado e coas familias)
Páxina web do centro.

Publicidade

A través da páxina web do centro: hMps://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/
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CENTRO: CPI DO FEAL
CURSO: 1º PRIMARIA
MATERIA: VALORES CÍVICOS E SOCIAIS
DATA: 10-05-2020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa4va
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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PRIMEIRO TRIMESTRE:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Crear unha imaxe positiva dun mesmo valorando positivamente as súas
características físicas e calidades, expresándoa mediante alinguaxe oral e
representacións.

COMPENTENCIAS
CLAVE

Expresa a percepción da súa propia identidade .
.Expresa oralmente a súa autodescrición.

CSC

Manifesta verbalmente unha visión

CCL

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.
VSCB1.2.2.Describe oralmente os signos

CSC

físicos que acompañan as diferentes emocións

CSIEE

VSCB1.2.3.Dramatiza diferentes estados de ánimo.

CCL
CCEC

SEGUNDO TRIMESTRE:
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B2.1. Expresar opinións, emocións e estados de ánimo empregando
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal.

VSCB2.1.1. Imita e reproduce expresións, sentimentos e estados de
ánimo coordinando a expresión verbal coa facial e corporal.

COMPENTENCIAS
CLAVE

CCL
CSC

VSCB2.1.2. Responde preguntas relacionadas con situacións vividas
e con imaxes observadas.

CSIEE

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 adecuadamente, experiencias, ideas,
pensamentos e emocións en exposicións orais.

CCL
CSC

VSCB2.2.2. Escoita, entende e dá sentido ás ideas que expoñen
outras persoas durante o traballo en equipo

CSIEE

VSCB2.2.3. Conversa sobre un tema proposto e respecta a quenda de
palabra.
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2. Avaliación e cualiﬁcación
Procedementos:
Ademáis dos procedementos enumerados na programación para o curso 2019-2020
engadimos os seguintes:
*Observación e análise do traballo do alumnado a través do envío telemá4co(email) de dis4ntas tarefas que desenvolven a consecución dos obxec4vos do curso;
*Pequenas probas orais a través de videoconferencias webex co alumnado e coas
súas familias relacionadas coa expresión oral, a comunicación verbal, vocabulario,
ﬂuidez, pronunciación, estrutura das frases, organización do pensamento…
*Revisión de tarefas enviadas telemá4camente, o seu cumprimento coas directrices
enviadas dende o centro educa4vo a través da páxina web;
Avaliación

*Recollida de datos nas videoconferencias de aspectos relacionados coa
lectoescritura.
Instrumentos:
*Realización dun porfolio (colección planiﬁcada de traballos de cada alumna ou
alumno que representa o seu esforzo, progreso e desenvolvemento nunha área
especíﬁca ou nun aspecto concreto).
*Escalas de observación (onde recollemos datos importantes e que nos den
información do alumno-a).
*Listas de control sobre aspectos que reforzamos, ampliamos ou recuperamos na
área de Valores Cívicos e Sociais.
*Rúbricas

A caliﬁcación ﬁnal será o 90% a nota da segunda avaliación máis o 10% dos traballos
entregados na terceira avaliación.
Cualiﬁcación ﬁnal No caso de non entregar estes traballos a caliﬁcación será o 100% da nota da
segunda avaliación.

3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Ac$vidades

Durante este trimestre estamos a realizar ac4vidades de reforzo-repaso e
ampliación.
A forma que temos de traballar é variada. Ás veces teñen que realizar
inves4gacións que lles permitan aumentar a súa autonomía no traballo e os
seus coñecementos nalgunhas áreas. Na maioría das ocasións elaboran
material a par4r deste coñecementos que eles-as inves4gan (sempre co apoio
familia-escola).
Este material que eles elaboran ten unha difusión co resto da comunidade

educa4va a través de vídeos que elaboramos as mestras e que colgamos na
web do colexio.
Tamén u4lizamos material que pode ser impreso ou consultado na internet
para aquel alumnado que ten problemas de conec4vidade e careza dun
soporte informá4co e/ou impresora. Procuramos que sexan ac4vidades nas
que non necesiten moita consulta na rede. Ac4vidades de búsqueda de
información en diferentes soportes: xornais, revistas, libros, contos ...
Usamos ac4vidades que precisan un pequeno apoio na rede: contos, cancións,
... Moitas das ac4vidades están contextualizadas no momento que estamos a
vivir: nova recomendación do uso da máscara, lubas,normas de saídas á rúa...
onde prac4quen con4dos do curso con momentos da súa vída e que esas
aprendizaxes teñan unha funcionalidade.
Mantemos as ac4vidades plás4cas propias de momentos da vida dos nenos-as
e de celebracións propias do curso escolar: Día do Libro, Dia Internacional da
Auga, Día das Letras Galegas..
Metodoloxía (alumnado En canto á metodoloxía tratamos de combinar dis4ntos materiais imprimibles
con conec$vidade e sen como materiais online. Adaptámonos a todas as 4poloxías de familias e de
conec$vidade):
contextos familiares.
Preocupámonos de que cada alumno-a reciba o material pola canle que lle sea
máis doada: correo electrónico, paxina web do centro, envío en papel das
ac4vidades por parte do Concello de Narón... e que cada alumno siga
recibindo os apoios necesarios (como si es4vésemos no colexio) para levar a
cabo o seu proceso educa4vo.
Estamos coordinadas coas mestras de apoio : audición e linguaxe e pedagoxía
terapéu4ca enviando de forma personalizada e individual o material de reforzo
que necesita cada neno-a.
Do mesmo xeito, queremos seguir mantendo relación visual cos nenos-as,polo
que, mantemos videoconferencias coa familia e cos nenos e realizamos
ac4vidades propias do nivel educa4vo no que están.
Centrámonos en repasar todos os con4dos que son necesarios tendo en conta
as diﬁcultades que xa coñecementos do noso alumnado e sen deixar de lado o
reforzo e o repaso decidimos incluír ac4vidades de ampliación que permitan ir
máis alá e descubrir intereses dos nosos alumnos.
A través de dis4ntos medios: e-mail, Abalar, telefónicamente e Webex temos
contacto coas familias onde nos escriben as súas opinións sobre os seus
nenos-as, comparten ac4vidades que realizan e non están dentro do que nós
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pedimos e, sobre todo, temos 4torías en calquera destes medios .
Xa é de sempre, incluímos ás familias no proceso educa4vo dos seus ﬁllos-as
xa que moitas das ac4vidades precisan a súa colaboración .

Materiais e recursos

Uso de material informá4co con acceso a internet: ordenador portá4l,
tableta, teléfono móbil, impresora (non imprescindible), .... e todos os
materiais que u4lizamos no centro educa4vo: libros, material funxible,
material de manualidades, material de refugallo, material orgánico, ....

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Temos varias formas de comunicación ás familias. Trátase dunha comunicación
sempre ﬂexible, tanto en horario coma no medio a empregar.
Chamadas telefónicas;
Correos electrónicos ao enderezo: Primeirosdofeal@gmail.com
Portal Abalar (mensaxes, citas 4torías...)
Videoconferencias ciscoWebex; (co alumnado e coas familias)
Páxina web do centro.

Publicidade

A través da páxina web do centro: hLps://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/
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C. P. I. do Feal
R/ Río Seco s/n - O Feal, 15572 Narón (A Coruña) /
C. I. F.: Q-6555032-I
Teléfono: 881 938 177/ Fax: 881 938 185
E-mail: cpi.feal@edu.xunta.es / Web:

www.edu.xunta.es/centros/cpifeal
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CENTRO: CPI DO FEAL.
CURSO: PRIMEIRO
MATERIA: MÚSICA
DEPARTAMENTO:
DATA: 8/5/2020

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.

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

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais,
obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto natural.

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría.

B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos
elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e carácter).

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos
obxectos, dos animais e da voz.
EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto,
longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave.
EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto.
EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva
destas calidades. (3ª avaliación- non avaliable)
EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas.
EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras.
EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical:
pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave,
pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, branca e negra.
EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do son.
EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais.
(3ª avaliación- non avaliable)

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.
obxectos, manipulando materiais como fonte de son.
EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de
B2.2. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno
cancións sinxelas
repertorio de cancións sinxelas e practicando a improvisación.
EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración.
EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas.
EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos sonoros para o
B2.3. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación
o corpo, os instrumentos e patróns de movemento.
da súa grafía.
EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización
de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía.
EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento
B3.1. Realizar pequenas coreografías.
corporal coa música.
EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras,
amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas.
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B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas
do corpo.

EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa
música.

Todos os estándares son empregados na primeira e segunda avaliación, agás os que xa marco en negriña que só se usaron na terceira, polo que non son
avaliables.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Tendo en conta que nesta área ten un gran peso a práctica (instrumental, vocal,
audición activa, movemento e danza...), ...), avaliarase na maior parte das ocasións
mediante a observación directa na aula, e valorando a participación e actitude do
alumnado nas actividades propostas.

Avaliación
Instrumentos:
Observación diaria.
Traballo individual.
Traballo en grupo.
A cualificación final do curso será obtida polos resultados obtidos nas dúas
primeiras avaliacións sumándolle a participación, esforzo e interese do alumnado
Cualificación final a través das actividades da aula virtual.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

Proporemos actividades lúdicas como xogos en liña para a indentificación
de son- silencio, sons de distintos instrumentos musicais, sons da
contorna…
Contos musicados que poderán escoitar e realizar cuestións.
Audicións de distintos estilos musicais: tradicionais, de outras culturas,
do folclore popular, música exótica, música clásica…
Vídeos para acompañar cancións con percusión corporal.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía será completamente lúdica, pois preténdese que o alumnado
goce aprendendo música.

Materiais e recursos

Ordenador e acceso a internet con audio para as audicións.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

A través da Aula Virtual do centro e do correo electrónico.

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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CENTRO:CPI O FEAL
CURSO: 2º PRIMARIA
MATERIA:LINGUA ESTRANXEIRA, INGLÉS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (1º/2º trimestres)
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal
moi básica (nome, idade, gustos …), sinxelas, así como instrucións e
PLEB1.2.Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas familiares
peticións elementais relativas ao comportamento na aula.
acompañados de imaxes que os ilustran con claridade. CCL

1ºT,2ºT

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto apoiándose en
elementos paraverbais moi evidentes e en situacións de comunicación moi
familiares.

1ºT,2ºT
PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade,
gustos...) e a información igualmente básica sobre outras persoas. CCL, CAA
PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar máis básica
(abrir/pechar o libro, sentar, dar un lapis…). CCL

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos.
B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata, de
lugares e obxectos achegando información moi fundamental: idade, nome,
gustos, usando expresións e frases moi sinxelas e de uso moi frecuente,
normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos.
B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos.

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e
ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa
cor favorita, presentar á súa familia, indicar os seus gustos) cunha pronuncia e
entoación comprensibles. CCL
PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves (p.e.
cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. CCL, CSC

▪ B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais
en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos que o tema tratado
e o tipo de texto resulten moi familiares, e conteñan apoio visual moi
redundante en soporte papel ou dixital.

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos temas
traballados. CCL

▪ B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipótese para a comprensión do
sentido xeral e a identificación da información esencial do texto.

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi elemental acompañada de
apoio visual e identifica os e as personaxes principais CCL

2ºT

2ºT
1ºT,2ºT

▪ B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, compostos de
frases simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións
ortográficas máis elementais e os principais signos de puntuación, para
PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá.CCL
falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa
vida cotiá, en situacións familiares e predicibles.
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CURSO: 2º PRIMARIA
MATERIA:LINGUA ESTRANXEIRA, INGLÉS:

2ºT
2ºT

2ºT

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para
escribir con razoable corrección palabras e frases curtas que utiliza
normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía
totalmente normalizada.

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con coherencia na súa
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura.CCL

B5.2. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.

PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social. CCL, CSC

B5.2. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso fórmulas de cortesía (Please, thank
you, excuse me). CCL,CSC

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos

PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad…) CCL

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo.

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición (you cant/can´t) o acordo
(That’s right). CCL

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais
sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio
memorizado.
B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos
comunicativos sinxelos.
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2ºT
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PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo,
desenvolverse nas interaccións de aula. CCL
PLEB5.11. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios
ilustrados etc. CCL,CSC
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2ºT

Estándares de aprendizaxe e competencias (3º TRIMESTRE)
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade
(contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes)
emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por
medios técnicos que non distorsionen a percepción da mensaxe, con
apoio visual moi redundante que axude á comprensión.

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou
canción moi breves e sinxelos, previamente traballados, emitidos
lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi
redundantes que axuden á comprensión. CCL

3ºT

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e
intencións comunicativas elementais relacionados coas convencións
ortográficas máis básicas que expresan pausas e exclamacións.

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do
titulo do mesmo e das imaxes que o ilustran.CCL,CAA

3ºT

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de
textos escritos moi sinxelos e elementais.

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e
breves seguindo un modelo dado e respectando a estrutura
gramatical máis sinxela.CCL

3ºT

PLEB5.5. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre aspectos
persoais moi básicos nome, idade e gustos) e da súa contorna
(obxectos, espazos e seres vivos). CCL

3ºT

B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño,
cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e cor.
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3. Avaliación e cualificación
Procedementos:
 Recollida de tarefas entregadas por medios telemáticos.
 Recollida de información aportada polos pais/tutores sobre o proceso de
ensinanza/aprendizaxe no contexto da casa.
 Revisión dos traballos aportados.
 Consideración dos contidos avaliados no primeiro e segundo trimestre. O
alumnado poderá mellorar esta nota cos traballos aportados durante a 3º
avaliación.
Avaliación
Instrumentos:
 Rexistro e resultados das tarefas propostas (actividades interactivas, fichas
de traballo e exercicios)
 Rexistro da información aportada polos pais/tutores acerca do traballo
feito na casa (visualización de vídeos, intereses, dificultades atopadas,
grado de implicación)
 Seguimento de tarefas autoevaluables.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
 Participación activa do alumnado, tanto no envío do material traballado
como na comunicación a través das canles telemáticas a súa disposición.
 Consideración das anteriores avaliacións de tal xeito que a nota final non
sexa inferior ás obtidas durante o período de ensinanza presencial.
 Posibilidade dun incremento na cualificación final, nun máximo de dous
puntos, naqueles casos nos que se observe unha evolución nas
aprendizaxes, sempre en correspondencia cos criterios e estándares de
aprendizaxe recollidos na programación.
 No caso de non entregar ningunha tarefa durante este terceiro trimestre, a
cualificación final será o 100% da nota da segunda avaliación.
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades







Vídeos: cancións, contos, debuxos animados.
Libros de contos enviados dixitalmente.
Actividades de léxico e gramática interactivos
Xogos interactivos
Fichas de traballo imprimibles (encrucillados, sopas de letras,
exercicios variados con contidos de gramática e léxico)
Actividades variadas recollidas no libro dixital do/a alumno/a.









Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen
conectividade)

Asegurar aprendizaxes constructivas e significativas.
Favorecer a aprendizaxe autónoma.
Motivar atendendo os intereses dos nenos e nenas
Ter en conta as dificultades atopadas durante este proceso.
Facilitar a comunicación cá mestra.

 Libro dixital
 Distintas fontes de recursos con acceso a través de internet.

Materiais e recursos

5. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

Publicidade

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020






Aula virtual dispoñible na páxina web do centro.
Mensaxería do servizo abalar.
Correo electrónico alternativo á mensaxería abalar.
Comunicación telefónica naqueles casos nos que as outras vías non
cumplan con algunha necesidade específica e puntual.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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CENTRO: CPI DO FEAL.
CURSO: 1º, 2º, 3º Y 4º DE PRIMARIA
MATERIA:RELIXIÓN CATÓLICA
DEPARTAMENTO:
DATA: 07/05/ 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.

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.
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CENTRO:CPI DO FEAL
CURSO:1º , 2º, 3º Y 4º
MATERIA:RELIXIÓN

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
1º DE PRIMARIA
1ºAVALIACIÓN
. Recoñecer e valorar que seus pais, amigos e entorno son un don de Deus . Enumera, describe e comparte situacións, persoas o cousas polas que está
para a sua felicidade
agradecido
. Valora e respecta a familia de Xesús e a identifica coa sua propia.
Recoñecer que Xesus crece no seo dunha familia
2º AVALIACIÓN
Distinguir cómo Xesús fai felices aos homes cos seus xestos e accions

. Respecta e valora o comportamento de Xesús cos pecadores

Tomar conciencia de que as 2cción personais acercan o separan de Deus

.Coñece respeta e coida a obra creada por Deus

3º AVALIACIÓN
. Recoñecer e valorar que seus pais, amigos e entorno son un don de Deus . Enumera, describe e comparte situacións, persoas o cousas polas que está
para a sua felicidade
agradecido
Recoñecer que Xesus crece no seo dunha familia
. Valora e respecta a familia de Xesús e a identifica coa sua propia
Distinguir cómo Xesús fai felices aos homes cos seus xestos e accions

Respecta e valora o comportamento de Xesús cos pecadores

Tomar conciencia de que as 2cción personais acercan o separan de Deus
.Coñece respeta e coida a obra creada por Deus
2º DE PRIMARIA
1º AVALIACIÓN
Recoñecer e valorar que seus pais, amigos e entorno son un don de Deus . Lembra e narra experiencias recentes nas que descubriu que a familia, os
para a sua felicidade
amigos e o entorno son un regalo.
Tomar conciencia de que as accions personais acercan o separan de Deus.
2ºAVALIACIÓN
. Asociar o bautismo de Xesús co momento no que inicia a sua vida
pública.
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

. Distingue e enumera accions personais que lle fan feliz ou infeliz.

Narra os cambios co Bautismo introduce na vida de Xesús.
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. Distinguir cómo Xesús fai felices los homes cos seus xestos e accions.

Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los gestos y acciones de
Jesús que hacen felices a los hombres.

3ºAVALIACIÓN
Recoñecer e valorar que seus pais, amigos e entorno son un don de Deus
para a sua felicidade
Tomar conciencia de que as accions personais acercan o separan de Deus.
. Asociar o bautismo de Xesús co momento no que inicia a sua vida pública.

. Lembra e narra experiencias recentes nas que descubriu que a familia, os
amigos e o entorno son un regalo.
. Distingue e enumera accions personais que lle fan feliz ou infeliz.
Narra os cambios co Bautismo introduce na vida de Xesús.

Descubre y subraya, en los relatos de milagros, los gestos y acciones de
Jesús que hacen felices a los hombres.
3º DE PRIMARIA

. Distinguir cómo Xesús fai felices los homes cos seus xestos e accions.
1º AVALIACIÓN
Recoñecer as consecuencias da Alianza de Deus con Israel.

Aprender e recordar historias biblícas na que Deus promete un Mesias

Coñece o contido da Alianza , identifica as suas implicacións e toma
conciencia do sentido que poden ter na vida actual
Recoñece o Nadal como a festa de celebración do nacemento de Xesús.

2º AVALIACIÓN
Coñecer que todo canto fixo Xesús é porque nos ama
Saber en que consiste a acción creadora e como continua creando e invita
a o home a crear con Él.

Identifica alguns feitos e palabras de Xesús.
Recoñece o amor de Deus ao crearnos a sua imaxe e semellanza.

3ºAVALIACIÓN
Recoñecer as consecuencias da Alianza de Deus con Israel
Coñecer que todo canto fixo Xesús é porque nos ama

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

Coñece o contido da Alianza , identifica as suas implicacións e toma
conciencia do sentido que poden ter na vida actual
Identifica alguns feitos e palabras de Xesús
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Saber en que consiste a acción creadora e como continua creando e invita
Recoñece o amor de Deus ao crearnos a sua imaxe e semellanza.
a o home a crear con Él.
4º DE PRIMARIA
1º AVALIACIÓN

Recoñecer que Xesús vino para salvar o home do pecado

Identifica alguns feitos e palabras de Xesús que mostran o amor de Deus
ao home

Coñecer cómo valoran os cristians a axuda de Deus e a necesidade que teñen
dela para facer o ben y vencer o mal.

Recoñece o mandamento de amor como ensinanza de Xesús.

2º AVALIACIÓN
Comprender o amor de Xesús. Coa sua morte na cruz quiso darnos a maior
prueba do amor de Deus, amando hasta o límite, hasta a morte

. Identificar a orixe do pecado nalgúns relatos bíblicos

Comprende a acción salvadora de Deus a través dos persoaxes bíblicos, e
en plenitude en Xesús.

Recorda e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan de perdón.

3º AVALIACIÓN
Recoñecer que Xesús vino para salvar o home do pecado

Identifica alguns feitos e palabras de Xesús que mostran o amor de Deus ao
home

Coñecer cómo valoran os cristians a axuda de Deus e a necesidade que teñen
dela para facer o ben y vencer o mal.
Comprender o amor de Xesús. Coa sua morte na cruz quiso darnos a maior
prueba do amor de Deus, amando hasta o límite, hasta a morte

. Identificar a orixe do pecado nalgúns relatos bíblicos
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Recoñece o mandamento de amor como ensinanza de Xesús.
Comprende a acción salvadora de Deus a través dos persoaxes bíblicos, e
en plenitude en Xesús.

Recorda e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan de perdón.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos: a avaliación é continua recaendo na 1º avaliación un 45%
do porcentaxe da nota , a mesma porcentaxe do 45 % na segunda
avaliación e deixando para a 3ª un 10% da porcentaxe , teremos sempre
en conta que a nota da 3ª avaliación será igual o superior a nota de
segunda pero nunca estará por debaixo.
Avaliación

Cualificación final

Instrumentos:
durante a primeira a segunda avaliación fundamentalmente
empregáronse a observación directa, a produción oral el a produción
escrita, nesta terceira avaliación basicamente centrarémonos na
produción escrita e en caso de regreso as aulas voltaremos a empregar a
P.O e a O.D.
Ao longo das diferentes unidades de programación do curso,
como docente irei propoñendo situacións de aprendizaxeavaliación diversas que evidencien la adquisición progresiva
de ditos estándares imprescindibles.
Os estándares e criterios de avaliación da 3ª avaliación serán
os mesmos aplicados nas dúas avaliacións anteriores.

Recorda e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan de perdón.
Criterios de avaliación:
Non procede non hai alumnado coa materia pendente
Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:
Non procede non hai alumnado coa materia pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede non hai alumnado coa materia pendente

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
Na terceira avaliación levaranse a cabo actividades de repaso e
reforzo con respecto as realizadas nas dúas primeiras avaliacións,
poderá facerse tamén algunha actividade de ampliación no caso
de materia xa dada noutros cursos que se reforza.

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

O alumnado con conectividade poderá acceder a propostas de fichas
de repaso por medio da web do centro e pode ser remitida para a sua
corrección a o meu correo electrónico
Para o alumnado sen conectividade de a proposta desde os centros e a
de facilitarlles a través do concello as propostas de reforzo , repaso e
materia impresa
Páxinas web, blogues...

Materiais e recursos

Recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de
reforzo, ampliación e avaliación
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

A forma de comunicarnos coas familias será por medio de avalar e
por medio de correo electrónico oficial, en caso de ser necesario
podería comunicarse vía telefónica.
As tarefas e outras propostas da materia serán publicadas na web do
centro educativo.
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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.
Criterio de avaliación

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Estándar de aprendizaxe
EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos aspectos da
moda e a imaxe corporal dos modelos publicitarios. (1º TRIM.)
EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na
B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de participante como de espectador
clase. (1º e 2º TRIM.)
ou espectadora, ante as posibles situacións conflitivas xurdidas, participando
EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. (1º e
en debates, e aceptando as opinións dos e das demais.
2º TRIM.)
EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva.
(1º e 2º TRIM.)
EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da
competencia motriz. (1º e 2º TRIM.)
B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable,
EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. (1º e 2º TRIM.)
respectándose a si mesmo/a e aos outros e outras nas actividades físicas e nos EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. (1º e 2º TRIM.)
xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con interese e
EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. (1º e
iniciativa individual e traballo en equipo.
2º TRIM.)
EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das
competicións con deportividade. (1º e 2º TRIM.)
EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia
B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais.
motriz entre os nenos e nenas da clase. (1º e 2º TRIM.)
EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a. (1º
TRIM.)
EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade en
B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o
base de sustentación estable. (2º TRIM.)
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de
EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico. (2º TRIM.)
representar mentalmente o seu corpo na organización das accións motrices.
EFB2.2.4. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e
táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás características deses estímulos,
diminuíndo os tempos de resposta. (1º TRIM.)
EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con
B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e
coordinación e boa orientación espacial. (1º e 2º TRIM.)
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as
EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de
frecuencias, con coordinación e boa orientación espacial. (1º e 2º TRIM.)
forma eficaz.
EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con
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B5.1. Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar.
B5.2. Coñecer a importancia das medidas de seguridade na práctica da
actividade física.
B6.1. Coñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en situación
de cooperación e de oposición.
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coordinación dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados. (2º TRIM.)
EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio, con
coordinación e boa orientación espacial. (2º TRIM.)
EFB3.1.5. Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a
relaxación e a respiración. (2º TRIM.)
EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene,
con autonomía. (1º e 2º TRIM.)
EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. (1º e 2º TRIM.)
EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde. (1º
e 2º TRIM.)
EFB5.2.1. Identifica e sinala os riscos individuais e colectivos daquelas actividades
físicas que vai coñecendo e practicando. (1º e 2º TRIM.)
EFB6.1.1. Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos. (1º e 2º TRIM.)
EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición. (1º e
2º TRIM.)
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2.

Avaliación e cualificación

Procedementos:
-PROCEDEMENTOS EXPERIMENTAIS
-PROCEDEMENTOS DE OBSERVACIÓN
*Procedementos de observación directa.
*Procedementos de observación indirecta.

Avaliación

Instrumentos:
-

-

Sinxelas probas de execución (Procedementos experimentais).
Rexistros anecdóticos. (Procedementos de observación directa)
Listas de control, escalas de valoración, puntuación-clasificación; rúbricas de
avaliación (Procedementos de observación indirecta).

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
- Cualificación obtida no 2º trimestre como nota de referencia baseada nos
seguintes criterios de cualificación:
 ASPECTOS TEÓRICOS: 10%
 PRÁCTICA DIARIA : 40%
 INTERESE / TRABALLO EN GRUPO / CUMPIRMENTO DAS NORMAS: 40%
Cualificación final
 HIXIENE / INDUMENTARIA: 10%
-

Entrega das tarefas propostas do 3º trimestre durante o confinamento como
aspecto para subir a nota deste trimestre.

Proba
extraordinaria de
setembro
Criterios de avaliación:

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3.

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

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Propostas de actividades con contidos globalizados dos dous primeiros
trimestres para repaso e reforzo.
Propostas de actividades con novos contidos facendo fincapé na
expresión corporal, nas danzas e nos xogos populares e alternativos para
ampliación de contidos.

-

Pretendemos que sexa en todo momento unha metodoloxía construtivista na
que o alumnado sexa en todo momento o protagonista da tarefa.
Os estilos de ensino que utilizamos fundamentalmente son:
- Asignación de tarefas.
- Descubrimento guiado.
- Resolución de problemas.
Para achegar a información sobre as tarefas ao alumnado:
- Recursos TIC (Web do centro, páxinas web e recursos na Internet,
correo electrónico, ABALAR MOBIL fundamentalmente) para o
alumnado que posúe conectividade.
- Correo ordinario a través dos Servizos Sociais do Concello para achegar
toda a información das tarefas ao alumnado que non posúe
conectividade.

Materiais e recursos
Para o desenvolvemento das tarefas:
- Materiais da vida cotiá (vasoira, papel hixiénico, libros,etc.).
- Materiais de refugallo (briks, tapóns, papel, cartón, etc.).
- Materiais audiovisuais (móbil, tablet, ordenadores, smart tv,
reprodutores de música e video, etc.).
- Materiais deportivos habituais (balóns, pelotas de tenis ou de similar
tamaños, raquetas/palas, etc.).
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Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Información e publicidade

A información ao alumnado e familias sobre as tarefas propostas,
resultados, observacións e correccións farase polos seguintes medios
fundamentalmente:
- Páxina web do centro, Aula Virtual do centro, correo
electrónico, ABALAR MÓBIL, teléfono e teléfono móbil.
- Correo ordinario a través dos Servizos Sociais do Concello de
Narón.
A información de tódalas actividades aparece na web do centro, na
Aula Virtual do mesmo, no apartado de Educación Física si a tarefa se
propón para tódolos niveis, ou na aula virtual de cada nivel si a tarefa
se propón por niveis.
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