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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 
Avalliacións 

1. Recoñecer a auga como elemento natural. 1. Explica as propiedades e os estados da auga.  
CCL, 
CMCT 

3º 

2. Explicar de xeito sinxelo o Ciclo da Auga. 2. Identifica o ciclo da auga con axuda de esquemas e debuxos.  
CCL, 
CMCT 

3º 

3. Identificar os lugares onde hai auga na 
natureza. 

3. Identifica lugares onde hai auga e coñece os seus usos e a 
importancia que ten para os seres vivos.  

CMCT, 
CAA 

3º 

4. Identificar o aire coma unha mestura de 
gases. 

4. Identifica o osíxeno como un elemento imprescindible para a 
vida.  

CMCT, 
CAA 

3º 

5. Describir os traballos das persoas do seu 
contorno e identificar as profesións máis 
frecuentes relacionando o nome 
dalgunhas profesións co tipo de traballo 
que realizan. 

5. Explica en que consiste o traballo dalgunhas persoas e recoñece 
os útiles de traballo de certas profesións.  

CCL, 
CMCT 

1º 

6. Comprender a organización social do seu 
ámbito próximo (barrio, localidade, 
municipio) 

6. Explica que é unha localidade, mostrando interese polo 
coñecemento da súa.  

CL, CMCT, 
CCEC 

2º 

7.  Explicar as consecuencias da acción 
humana sobre a paisaxe natural, 
identificando as semellanzas e diferencas 
entre paisaxe natural e urbana. 

7. 1. Identifica e describe elementos concretos naturais e humanos 
da paisaxe.  

7.2. Explora, de forma guiada, a paisaxe próxima, describindo os 
elementos que o configuran.  

CMTC, 
CMCT, 
CCEC.CCL, 
CAA. 

2º 

8. Coñecer as diferenzas que hai entre unha 
paisaxe de interior e unha paisaxe de 
costa. 

8.1. Describe as paisaxes de costa diferenciándooas das paisaxes de 
interior.  

8.2. Explora, de forma guiada a paisaxe próxima describindo os 
elementos que o configuran.  

CMCT, 
CAA. 

2º 

9. Utilizar o calendario como representación 
do paso do tempo, localizando meses, días 
ou datas significativas. 

9.1. Utiliza o calendario como representación do paso do tempo.  
9.2. Localiza e sitúa datos significativos no calendario.  

CMCT, CAA. 3º 

10. Identificar os diferentes astros do sistema 
solar. 

10.1. Identifica o Sol como o centro do Sistema Solar e coñece 
que ao seu arredor xiran os planetas.  

CCL, 
CMCT. 

1º 
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10.2. Describe os compoñentes do Sistema Solar identificando 
o Sol, a Terra e a Lúa.  

11. Identificar o planeta Terra e a Lúa no 
Sistema Solar explicando os seus 
movementos e consecuencias. 

11.1. Identifica os movementos que realiza a Terra sobre si 
mesma e arredor do Sol, relacionándoos coa sucesión do día e 
da noite e co cambio estacional.  

11.2. Identifica o movemento que realiza a Lúa arredor da 
Terra e explica as fases lunares. 

CMCT, 
CAA. 

1º 

12.  Respectar o cumprimento das normas 
básicas como usuarios de medios de 
transporte, identificando os medios de 
transporte máis comúns no contorno. 

12.1. Coñece as normas básicas de seguridade e utilízaas 
como usuario de medios de transporte.  

12.2. Clasifica os principais medios de transporte e explica a 
súa utilidade. 

12.3. Clasifica os medios de transporte do seu contorno e 
diferenza entre os de transporte de persoas e mercadorias. . 

12.4. Enumera distintos medios de transporte individuais e 
colectivos.  

CMCT, 
CCL, 
CAA.CSC. 

1º 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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8. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

- Procedementos: 
- Revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que cada alumno 

produce. 
- Observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa 

motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas que se atopa e 
o grao de participación nas actividades. 

-O uso da autoavaliación, incitando a que o alumnado reflexione sobre o que 
está aprendendo. 

Instrumentos: 
- Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno con anotacións dos 

datos e informacións sobre a súa aprendizaxe, tarefas propostas que 
realizou, fichas, exercicios... 

- Rexistro da información aportada polos seus pais ou titores acerca do 
traballo feito na casa (visualización de vídeos, dificultades atopadas, grado 
de implicación...) 

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 xeito que a nota final non sexa 

inferior ás obtidas durante as ensinanzas presenciais. 

- Posibilidade dun incremento na calificación final naqueles casos nos que se 
observe unha evolución nas aprendizaxes, sempre en correspondencia cos 
criterios e estándares de aprendizaxe recollidos na programación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Sandra-PC
Resaltar
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9. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
De diversos tipos: visionado de videos, xogos interactivos, fichas 
interactivas, fichas a imprimir, dependendo da súa accesibilidade a rede 
informática. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Ter en conta as dificultades atopadas durante este proceso.  
- Asegurar aprendizaces significativas e constructivas. 
- Motivar atendendo aos intereses dos nenos. 
- Facilitar a comunicación alumno- familia- mestra. 

Materiais e recursos 

- Dixitais: material informático elaborado pola titora (pdf, powerpoint, 
fichas interactivas, ...), ordenador, tablet, móvil,...segundo a 
accesibilidade de cada alumno. 

- Fichas impresas que se facilitan ao alumnado con desconexión dixital. 
- Videos diversos segundo a materia a traballar e como reforzo dos 

coñecementos. 
- Xogos interactivos. 
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10. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
- Aula virtual dispoñible na páxina web do centro. 
- Mensaxería do Servizo Abalar. 
- Correo electrónico alternativo á mensaxería Abalar. 
Comunicación telefónica ou mediante whasp, naqueles casos nas que 
as outras vías non se poidan cumprir. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 
Avaliacións  

1. Escoitar contos, textos  e cancións 
mostrando interese e respecto. 

1. Escoita contos, textos e cancións.   
CCL  CD   1º 

2. Comprender contos, oracións, textos e 
cancións. 

2.  Comprende contos, oracións, textos e cancións 
transmitidos en distintos formatos (oral, vídeo, 
cancións, ...)    

CCL, CD, 
CAA, CSIEE 

1ª 

3. Adquirir novo vocabulario referido a 
diferentes aspectos: animais, auga, 
plantas, paisaxe... 

3. Amplía o seu vocabulario referido a diferentes aspectos.  
CCL, CAA, 
CSIEE 

1º 
2º 

4. Distinguir o xénero  masculino e 
feminino no nome. 

4. Distingue o xénero masculino e o feminino no nome.   
CCL, CD, 
CAA, CSIEE 

1º 
2º 

5. Relacionar e clasifica os nomes 
atendendo ao seu xénero masculino e 
feminino. 

5.1Relaciona os nomes atendendo ao seu xénero masculino 
e feminino. 
5.2 Clasifica os nomes atendendo ao seu xénero.  

CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

1º 
2º 

6. Aplicar a regra ortográfica referida aos 
sons r suave e r forte. 

6. Aplica a regra ortográfica referida aos sons r suave e r 
forte.  

CCL, CD, 
CAA, 
CCSIEE 

2º 

7. Relacionar e clasificar os nomes 
atendendo ao seu número singular e 
plural. 

7.1. Distingue o número singular no nome. 
7.2. Distingue o número plural no nome. 

CCL, CD, 
CAA, CSIEE 

2º 

8. Recoñecer e identificar o verbo. 
8. Coñece o concepto de verbo como a palabra que expresa 

unha acción. 
 

CCL, CD, 
CAA, CSIEE 

2º 

9. Completar oracións con verbos. 9.  Completa oracións con verbos. 
CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

3º 

10. Aplicar a regra ortográfica na escritura 
de palabras con m antes de p e b. 

10. Escribe correctamente palabras que conteñen m antes 
de p e b. 
 

CCL, CAA,C 
SIEE 

2º 
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11. Comprender e aplicar o concepto de 
pronome persoal. 

11. Comprende e aplica o concepto de pronome persoal.  
CCL, CD, CAA, 
SIEE 

2º 

12. Identificar o suxeito e o predicado na 
oración. 

12. 1. Identifica o suxeito na oración.  
12.2.  identifica o predicado na oración.  

CCL, CD, CAA 
SIEE 

2º 

13. Identificar as clases de oracións 
afirmativa, negativa, interrogativa e 
exclamativa. 

13. Identifica as clases de oracións afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa.  

CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

1º 
2º 

14. Escribir oracións enunciativas, 
afirmativas, negativas, interrogativas e 
exclamativas. 

14. Escribe oracións enunciativas, afirmativas, negativas, 
interrogativas e exclamativas.  

CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

1º 
2º 

15. Utilizar correctamente a regla 
ortográfica referida ao r detrás do l, n e 
s. 

15. Utiliza correctamente a regra ortográfica referida ao r 
detrás de l, n e s. 

CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

2º 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que cada alumno 

produce. 
- Observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa 

motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas que se atopa e 
o grao de participación nas actividades. 
O uso da autoavaliación, incitando a que o alumnado reflexione sobre o que 
está aprendendo. 

Instrumentos: 
- Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno con anotacións dos 

datos e informacións sobre a súa aprendizaxe, tarefas propostas que 
realizou, fichas, exercicios... 
Rexistro da información aportada polos seus pais ou titores acerca do 
traballo feito na casa (visualización de vídeos, dificultades atopadas, grado 
de implicación...) 

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 xeito que a nota final non sexa 

inferior ás obtidas durante as ensinanzas presenciais. 

- Posibilidade dun incremento na calificación final naqueles casos nos que se 
observe unha evolución nas aprendizaxes, sempre en correspondencia cos 
criterios e estándares de aprendizaxe recollidos na programación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non temos alumnado con materias pendentes. 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

De diversos tipos: visionado de videos, xogos interactivos, fichas 
interactivas, fichas a imprimir, dependendo da súa accesibilidade a red 
informática. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Ter en conta as dificultades atopadas durante este proceso.  
- Asegurar aprendizaces significativas e constructivas. 
- Motivar atendendo aos intereses dos nenos. 
- Facilitar a comunicación alumno- familia- mestra. 

Materiais e recursos 

- Dixitais: material informático elaborado pola titora (pdf, powerpoint, 
fichas interactivas, ...), ordenador, tablet, móvil,...segundo a 
accesibilidade de cada alumno. 

- Fichas impresas que se facilitan ao alumnado con desconexión dixital. 
- Videos diversos segundo a materia a traballar e como reforzo dos 

coñecementos. 
- Xogos interactivos. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
- Aula virtual dispoñible na páxina web do centro. 
- Mensaxería do Servizo Abalar. 
- Correo electrónico alternativo á mensaxería Abalar. 
- Comunicación telefónica ou mediante whastAPP, naqueles casos 

nas que as outras vías non se poidan cumprir. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación realizada pola mestra Aurora Sandra Caneiro del Pulgar 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 
Avaliacións  

1. Coñecer as principais partes do corpo humano 
e as súas principais características. 

1. Identifica e describe as partes do corpo humano.  
CMCT, 
CCL. 

1º 

2. Coñecer algúns ósos,  músculos e articulacións 
e as súas principais características. 

2. Identifica as principais características de ósos, 
músculos e articulacións e localiza algúns deles.  

CMCT, 
CAA. 

1ª 

3. Coñecer e valorar a relación entre o benestar 
e a práctica de determinados hábitos: 
alimentación variada, hixiene persoal, 
exercicio físico regulado sen excesos e 
descanso diario. 

3. 1. Identifica hábitos de alimentación saudables.  
3.2. Manifesta, identifica e desenvolve condutas de 
hixiene e aseo persoal, valoración da hixiene, o descanso, 
desenvolvendo hábitos para o coidado do corpo.  

CMCT, 
CAA. 

1ª 

4. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos 
animais atendendo as súas características e 
tipos. 

4.1. Diferencia entre animais vertebrados e invertebrados, 
atendendo as súas características.  

4.2. Recoñece e clasifica os animais vertebrados, 
atendendo ás súas características. 

CMCT, 
CAA. 

2ª 

5. Clasificar animais mamíferos de acordo co seu 
tipo de alimentación. 

5. Clasifica animais mamíferos de acordo ao seu tipo de 
alimentación.  

CMCT, 
CAA. 

2ª 

6. Coñecer as principais características das aves 
e os peixes. 

6. Identifica características observables dos peixes.  
CMCT, 
CCL 

2ª 

7. Coñecer a clasificación das aves e dos peixes 
dentro do grupo dos vertebrados. 

7. Coñece as características dun animal vertebrado.   
CMCT, 
CAA. 

2ª 

8. Recoñecer e clasificar con criterios elementais 
os réptiles aplicando a información obtida a 
través de diversos medios. 

8. Identifica  as principais características dos réptiles e 
nomea algúns deles.  

CMCT, 
CAA, 
CCL 

2ª 

9. Identificar as principais características e 
comportamentos dalgúns animais para 
adaptarse a súa contorna. 

9. Identifica as estratexias dalgúns animais para 
camuflarse na súa contorna.  

CMCT 2ª 

10. Coñecer as características dos animais 
anfibios. 

10. .1 Coñece as características dos animais anfibios.  
10.2. Identifica animais anfibios. 

CMCT, 
CAA. 

2ª 

11. Coñecer a importancia dos descubrimentos e 
inventos no desenvolvemento da 

11. Recoñecer algúns descubrimentos e inventos 
fundamentais.  

CMCT 3ª 
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humanidade. 

12. Recoñecer e valorar a importancia da 
tecnoloxía na vida cotiá. 

12. Identifica diferentes dispositivos electrónicos.  
CMCT, 
CD 

3ª 

13. Recoñecer e clasificar as plantas aplicando a 
información obtida a través de diversos 
medios. 

13.1. Observa, identifica, nomea e clasifica plantas 
do seu contorno.  

CCL, 
CMCT, 
CAA 

2ª 

14. Identificar as plantas como seres vivos.  14. Identifica as plantas coma seres vivos.  
CMCT, 
CAA. 

2º 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que cada alumno 

produce. 
- Observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa 

motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas que se atopa e 
o grao de participación nas actividades. 

- O uso da autoavaliación, incitando a que o alumnado reflexione sobre o que 
está aprendendo. 

Instrumentos: 
- Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno con anotacións dos 

datos e informacións sobre a súa aprendizaxe, tarefas propostas que 
realizou, fichas, exercicios... 

- Rexistro da información aportada polos seus pais ou titores acerca do 
traballo feito na casa (visualización de vídeos, dificultades atopadas, grado 
de implicación...) 

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 xeito que a nota final non sexa 

inferior ás obtidas durante as ensinanzas presenciais. 

- Posibilidade dun incremento na calificación final naqueles casos nos que se 
observe unha evolución nas aprendizaxes, sempre en correspondencia cos 
criterios e estándares de aprendizaxe recollidos na programación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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  
De diversos tipos: visionado de videos, xogos interactivos, fichas 
interactivas, fichas a imprimir, dependendo da súa accesibilidade a rede 
informática. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Ter en conta as dificultades atopadas durante este proceso.  
- Asegurar aprendizaces significativas e constructivas. 
- Motivar atendendo aos intereses dos nenos. 
- Facilitar a comunicación alumno- familia- mestra. 

Materiais e recursos 

- Dixitais: material informático elaborado pola titora (pdf, powerpoint, 
fichas interactivas, ...), ordenador, tablet, móvil,...segundo a 
accesibilidade de cada alumno. 

- Fichas impresas que se facilitan ao alumnado con desconexión dixital. 
- Videos diversos segundo a materia a traballar e como reforzo dos 

coñecementos. 
- Xogos interactivos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
- Aula virtual dispoñible na páxina web do centro. 
- Mensaxería do Servizo Abalar. 
- Correo electrónico alternativo á mensaxería Abalar. 
- Comunicación telefónica ou mediante WhastAPP, naqueles casos 

nas que as outras vías non se poidan cumprir. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN REALIZADA POLA MESTRA AURORA SANDRA CANEIRO DEL PULGAR 

 

 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPI DO FEAL. 
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MATERIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 
DEPARTAMENTO: 
DATA:MAIO 2020, 3º TRIMESTRE. 

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 

tel:881938177
tel:881938185
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caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias Clave Avaliacións  

1. Completar debuxos empregando liñas 
rectas, oblícuas, horizontais, verticais, 
ondulada e quebrada. 

1. Realiza debuxos empregando as liñas rectas, 
curvas, onduladas, quebradas,  horizontais e 
verticais.  

CMCT, CAA. 2ª 

2. Empregar a estampación como técnica 
para a realización dunha obra plástica. 

2.1. Emprega a técnica de estampación para 
realizar unha obra con precisión e limpeza. 

2.2. Manexa diferentes materiais para a 
realización dunha obra coa técnica da 
estampación.  

CEP, SIEP. 1º 

3. Respectar os materiais, utensilios e os 
espacios. 

3. Coida o material e respecta as normas 
establecidas.  

CEC, CSYC. 1ª 2ª 

4. Manexar as actividades plásticas coa 
destreza correspondente as diferentes 
ferramentas (recortado e pegado) 

4. Practica con precisión o recorte e pegado nun 
puzle.  

CAA, SIEP. 1ª, 2ª, 3ª 

5. Recoñecer diferentes figuras xeométricas 
dentro doutra figura. 

5. Recoñece diferentes figuras xeométricas 
dentro doutra figura. 

CMCT 2º 

6. Usar a regra coma un instrumento 
necesario na clase de plástica. 

6. Manexa as liñas e formas xeométricas para 
debuxar.  

CMCT, CEC 1º, 2ª 

7. Utilizar o debuxo como medio de 
expresión e representación. 

7. Realiza debuxos e os colorea con diferentes 
tonalidades.  

CEC, CCL 1ª, 2ª, 3ª 

8. Utilizar  a cuadrícula como medio para o 
debuxo. 

8. Manexa a cuadrícula para representar a 
proporción das formas. 

CMCT- 2º 

9. Recoñecer, diferenciar e utilizar a 
expresividade de diversos materiais e 
soportes. 

9. Manexa as posibilidades que lle ofrece a 
técnica da estampación co material de papel 
de periódico como base da actividade.  

SIEP 3ª 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que cada alumno 

produce. 
- Observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa 

motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas que se atopa e 
o grao de participación nas actividades. 

- O uso da autoavaliación, incitando a que o alumnado reflexione sobre o que 
está aprendendo. 

Instrumentos: 
- Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno con anotacións dos 

datos e informacións sobre a súa aprendizaxe, tarefas propostas que 
realizou, fichas, exercicios... 

- Rexistro da información aportada polos seus pais ou titores acerca do 
traballo feito na casa (visualización de vídeos, dificultades atopadas, grado 
de implicación...) 

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 xeito que a nota final non sexa 

inferior ás obtidas durante as ensinanzas presenciais. 

- Posibilidade dun incremento na calificación final naqueles casos nos que se 
observe unha evolución nas aprendizaxes, sempre en correspondencia cos 
criterios e estándares de aprendizaxe recollidos na programación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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  
 
De diverso tipo: fichas impresas, vídeos, material reclclado, debuxos 
libres, recortado, pegado, ... 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Ter en conta as dificultades atopadas durante este proceso.  
- Asegurar aprendizaces significativas e constructivas. 
- Motivar atendendo aos intereses dos nenos. 
- Facilitar a comunicación alumno- familia- mestra. 

Materiais e recursos 

- Material reciclado: revistas, periódicos, cartón, chapas, tapóns, ... 
- Dixitais: material informático elaborado pola titora (pdf, powerpoint, 

fichas interactivas, ...), ordenador, tablet, móvil,...segundo a 
accesibilidade de cada alumno. 

- Fichas impresas que se facilitan ao alumnado con desconexión dixital. 
- Videos diversos segundo a materia a traballar e como reforzo dos 

coñecementos. 
- Xogos interactivos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
- Aula virtual dispoñible na páxina web do centro. 
- Mensaxería do Servizo Abalar. 
- Correo electrónico alternativo á mensaxería Abalar. 

- Comunicación telefónica ou mediante WhastAPP, naqueles casos nas 
que as outras vías non se poidan cumprir. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación realizada pola mestra Aurora Sandra Caneiro del Pulgar. 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias Clave Avaliacións  
1. Escoitar contos, textos  e cancións mostrando 

interese e respecto. 
1. Escoita contos, textos e cancións.   

CCL  CD   1ª av. 

2. Comprender contos, oracións, textos e 
cancións. 

2.  Comprende contos, oracións, textos e cancións 
transmitidos en distintos formatos (oral, vídeo, 
cancións, ...)    

CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

1ª AV. 

3. Adquirir novo vocabulario referido a 
diferentes aspectos: animais, auga, plantas, 
paisaxe... 

3. Amplía o seu vocabulario referido a diferentes aspectos.  
CCL, CAA, 
CSIEE 

!ºav 
2ªav 
3ªav 

4. Identificar e ordear  as letras do abecedario 
4.1. Recoñece identifica todas as letras do abecedario. 
4.2. Ordena correctamente as palabras , seguindo a orde 

alfabética. 

CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

1ªav 

5. Xuntar letras para formar palabras. 5. Xunta correctamente as letras para formar palabras. 
CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

1ªAV. 

6. Utilizar correctamente a letra maiúscula ao 
empezar a escribir, despois de punto, en 
nomes e apelidos de persoas, rúas, pobos, ... 

6.1. Utiliza a letra maiúscula ao comezar a escribir. 
6.2. Utiliza a letra maiúscula despois de punto. 
6.3. Utiliza a letra maiúscula en nomes e apelidos das 

persoas. 
6.4. Utiliza a letra maiúscula en nomes de rúas, pobos, ... 

CCL, CMCT, 
CSIEE 

1ª av. 

7. Formar sílabas a partir de letras, palabras a 
partir de sílabas. 

7.1. Completa palabras  escribindo as letras ou a sílabas que 
faltan. 

7.2. Une sílabas para formar palabras. 

CCL, CD, 
CAA,CSIEE 

1ª av. 

8. Completar oracións escribindo as palabras 
que faltan. 

8. Completa oracións escribindo as palabras que faltan.  
CCL, CMCT, 
CD, 
CAA,CSIEE 

1ªAV 

9. Ordear palabras para formar oracións. 9. Ordea palabras para formar oracións CCL, CD 1ªAV 

10. Distinguir e clasificar  entre diferentes clases 
de nomes. 

10. Diferencia e clasifica distintas clases de nomes. 
CCL, CD, 
CAA,CSIEE 

1ªav 
2ª av 

11. Distinguir o xénero  masculino e feminino no 
nome. 

11. Distingue o xénero masculino e o feminino no nome.   
CCL, CD, 
CAA,CSIEE 

2ªav 
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12. Relacionar e clasifica os nomes atendendo ao 
seu xénero masculino e feminino. 

12.1Relaciona os nomes atendendo ao seu xénero 
masculino e feminino. 
12.2 Clasifica os nomes atendendo ao seu xénero.  

CCL, CD, 
CAA,CSIEE 

2ªav 

13. Aplicar  regras ortográficas referidas a 
distintos sons. 

13. 1. Aplica a regra ortográfica das palabras que conteñen 
ca, co, cu, que, qui. 

13.2. Aplica a regra ortográfica das palabras que conteñen 
za, zo, zu, ce, ci. 
13.3. Aplica a regra ortográfica das palabras que conteñen 

ga, go, gu, gue, gui, güe,güi. 
13.4. aplica a regra ortográfica das palabras que conteñen 

ge, je, gi, ji. 
13. 5.Aplica a regra ortográfica referida aos sons r suave e r 

forte.  

CCL, CD, 
CAA,CSIEE 

1ªav 
2ªav 
 

14. Relacionar e clasificar os nomes atendendo ao 
seu número singular e plural. 

14.1Distingue o número singular no nome. 
14.2Distingue o número plural no nome. 

CCL, CD, 
CAA,CSIEE 

2ªav 

15. Recoñecer e identificar o verbo. 
15.Coñece o concepto de verbo como a palabra que expresa 
unha acción. 

CCL, CD, 
CAA,CSIEE 

3ªav 

16. Completar oracións con verbos. 16. Completa oracións con verbos.  
CCL, CD, 
CAA,CSIEE 

3ªav 

17. Aplicar a regra ortográfica na escritura de 
palabras con m antes de p e b. 

17. Escribe correctamente palabras que conteñen m antes 
de p e b. 
 

CCL,CD,CAA,CSIEE 2ª av 

18. Comprender e aplicar o concepto de pronome 
persoal. 

18. Comprende e aplica o concepto de pronome persoal.  
CCL, CD, 
CAA,CSIEE 

2ªav 

19. Identificar o suxeito e o predicado na oración. 
19. 1. Identifica o suxeito na oración.  
19.2.  identifica o predicado na oración.  

CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

2ªav 

20. Identificar as clases de oracións afirmativa, 
negativa, interrogativa e exclamativa. 

20. Identifica as clases de oracións afirmativa, negativa, 
interrogativa e exclamativa.  

CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

2ªav 

21. Escribir oracións enunciativas, afirmativas, 
negativas, interrogativas e exclamativas. 

21. Escribe oracións enunciativas, afirmativas, negativas, 
interrogativas e exclamativas.  

CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

2ªav 

22. Utilizar correctamente a regla ortográfica 
referida ao r detrás do l, n e s. 

22. Utiliza correctamente a regra ortográfica referida ao r 
detrás de l, n e s. 

CCL, CD, CAA, 
CSIEE 

3ºav 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que cada alumno 

produce. 
- Observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa 

motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas que se atopa e 
o grao de participación nas actividades. 

- O uso da autoavaliación, incitando a que o alumnado reflexione sobre o que 
está aprendendo. 

Instrumentos: 
- Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno con anotacións dos 

datos e informacións sobre a súa aprendizaxe, tarefas propostas que 
realizou, fichas, exercicios... 

- Rexistro da información aportada polos seus pais ou titores acerca do 
traballo feito na casa (visualización de vídeos, dificultades atopadas, grado 
de implicación...) 

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 xeito que a nota final non sexa 

inferior ás obtidas durante as ensinanzas presenciais. 

- Posibilidade dun incremento na calificación final naqueles casos nos que se 
observe unha evolución nas aprendizaxes, sempre en correspondencia cos 
criterios e estándares de aprendizaxe recollidos na programación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
De diversos tipos: visionado de videos, xogos interactivos, fichas 
interactivas, fichas a imprimir, dependendo da súa accesibilidade a red 
informática. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Ter en conta as dificultades atopadas durante este proceso.  
- Asegurar aprendizaces significativas e constructivas. 
- Motivar atendendo aos intereses dos nenos. 
- Facilitar a comunicación alumno- familia- mestra. 

Materiais e recursos 

- Dixitais: material informático elaborado pola titora (pdf, powerpoint, 
fichas interactivas, ...), ordenador, tablet, móvil,...segundo a 
accesibilidade de cada alumno. 

- Fichas impresas que se facilitan ao alumnado con desconexión dixital. 
- Videos diversos segundo a materia a traballar e como reforzo dos 

coñecementos. 
- Xogos interactivos. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
- Aula virtual dispoñible na páxina web do centro. 
- Mensaxería do Servizo Abalar. 
- Correo electrónico alternativo á mensaxería Abalar. 
- Comunicación telefónica ou mediante WhastAPP, naqueles casos 

nas que as outras vías non se poidan cumprir. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PROGRAMACIÓN REALIZADA POLA MESTRA: AURORA SANDRA CANEIRO DEL PULGAR 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
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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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

Clave 
Avaliación  

1. Ler, escribir e representar números de ata 
tres cifras, desde o 0. 

1. Lee, escribe e representa números de ata tres cifras dende o 
0.  

CM,CT, CL, 
CD. 

1ª, 2ª, 3ª 

2. Realizar sumas. 2.Realiza sumas.  CMCT, CL, CD. 1ª, 2ª 

3. Realizar restas. 3. Realiza restas.  
CMCT, CL, 
CD. 

1ª, 2ª 

4. Comparar e ordenar de maior a menor e 
viceversa os números naturais dende o 0. 

4. Ordea unha serie de números desordeada segundo criterios 
de maior a menor e vicevers. 

CMCT, CL, 
CD. 

1ª, 2ª 

5. Iniciar o concepto de multiplicación como 
expresión abreviada da suma de sumandos 
iguais. 

5. Escribe expresións de sumandos iguais como multiplicación.  
CMCT, CL, 
CD. 

3ª 

6. Recoñecer os elementos básicos dos 
polígonos.  

6. Identifica os elementos básicos dos polígonos (lados, 
ángulos, vértices).  

CMCT, CL, 
CD. 

1ª, 2ª 

7. Utilizar a terminoloxía propia da xeometría 
para describir a contorna. 

7. Aplica a nomenclatura xeométrica na descripción de 
obxectos.  

CL, CMCT, 
CD. 

3º 

8. Identificar os números pares e impares. 
8.1. Escribe unha serie de números impares. 
8.2. Escribe unha serie de números pares  

CMCT, CD,  2ª 

9. Coñecer os principais corpos xeométricos. 
9. Aplica a nomenclatura xeométrica na descripción de corpos 

xeométricos.  
CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

3º 

10. Escribir os números ordinais ata o vixésimo. 10. Lee e escribe os números ordinais.  
CCL, CMCT, 
CD. 

1ª, 2ª, 
3ª 

11. Utilizar estratexias de cálculo mental: restar 
ou sumar decenas completas. 

11. Calcula mentalmente operacións sinxelas: resta ou suma 
decenas completas.  

CMCT; CAA. 1ª, 2ª 

12. Continuar de forma oral, mental ou escrita 
series ascendentes ou descendentes de 
números naturais de ata tres díxitos. 

12. Continúa de forma oral, mental ou escrita series ascendentes 
ou descendentes de números naturais de ata tres díxitos.  

CMCT, CL, 
CD, CAA 

1ª, 2ª 

13. Resolver problemas sinxelos de suma ou 
resta. 

13. Resolve problemas sinxelos de suma ou resta. 
CMCT, CL, 
CD, CAA 

1ª, 2ª 

14. Establecer as equivalencias básicas entre 
euros e céntimos de euro. 

14. Converte e expresa correctamente o valor de euros en 
céntimos.  

CMCT, CD 3º 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que cada alumno 

produce. 
- Observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa 

motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas que se atopa e 
o grao de participación nas actividades. 

- O uso da autoavaliación, incitando a que o alumnado reflexione sobre o que 
está aprendendo. 

Instrumentos: 
- Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno con anotacións dos 

datos e informacións sobre a súa aprendizaxe, tarefas propostas que 
realizou, fichas, exercicios... 

- Rexistro da información aportada polos seus pais ou titores acerca do 
traballo feito na casa (visualización de vídeos, dificultades atopadas, grado 
de implicación...) 

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 xeito que a nota final non sexa 

inferior ás obtidas durante as ensinanzas presenciais. 

- Posibilidade dun incremento na calificación final naqueles casos nos que se 
observe unha evolución nas aprendizaxes, sempre en correspondencia cos 
criterios e estándares de aprendizaxe recollidos na programación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
De diversos tipos: visionado de videos, xogos interactivos, fichas 
interactivas, fichas a imprimir, dependendo da súa accesibilidade a rede 
informática. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Ter en conta as dificultades atopadas durante este proceso.  
- Asegurar aprendizaces significativas e constructivas. 
- Motivar atendendo aos intereses dos nenos. 
- Facilitar a comunicación alumno- familia- mestra. 

Materiais e recursos 

- Dixitais: material informático elaborado pola titora (pdf, powerpoint, 
fichas interactivas, ...), ordenador, tablet, móvil,...segundo a 
accesibilidade de cada alumno. 

- Fichas impresas que se facilitan ao alumnado con desconexión dixital. 
- Videos diversos segundo a materia a traballar e como reforzo dos 

coñecementos. 
- Xogos interactivos. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
- Aula virtual dispoñible na páxina web do centro. 
- Mensaxería do Servizo Abalar. 
- Correo electrónico alternativo á mensaxería Abalar. 
- Comunicación telefónica ou mediante WhastAPP, naqueles casos 

nas que as outras vías non se poidan cumprir. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación realizada pola mestra Aurora Sandra Caneiro del Pulgar. 

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

 
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 
Competencias 

Clave 
Avaliacións de 

referencia. 

1.Consolidar unha forma persoal de ser respectable 
e digna. 

1.1. Explica a importancia de quererse a un mesmo e de querer aos 
demáis.  
1.2. Actúa de xeito respectable e digno.  

CC CAA, CSEC, SIEE,  1ª 

2. Valorar a importancia da perseverancia na 
construcción da personalidade. 

2. 1. Recoñece, describe e aprecia estratexias de resiliencia.  
2. .2 Representa a súa personalidade de xeito positivo.  

CAA, CSEC, SIEE 1ª 

3. Entender a importancia de dereitos básicos 
como é a educación. 

3. Entende a importancia dunha boa educación.  
3.2. Intenta mellorar os seus hábitos escolares.  

CAA, CSEC,  SIEE. 1ª 

4. Establecer relacións persoais baseadas no 
respecto aos demáis.  

4. Asume a igualdade de dereitos a pesar das diferenzas 
persoais.  

CSEC 1ª 

5. Respectar as diferenzas persoais e 
contribuir á mellora das relacións cos 
compañeiros. 

5. 1. Mostra unha actitude tolerante cara aos demais.  
5. 2.Respecta os seus compañeiros e intenta relacionarse 

positivamente con eles.  

CAA, CSEC,  SIEE. 1ª 

6. Implicarse no respecto ás normas do fogar 
e do centro escolar. 

6.1. Coñece e asume que existen obrigas que debe cumprir.  
6.2. Colabora na casa e no centro escolar.  

CSEC, SIEE 2ª 

7. Valorar a igualdade e rexeitar a 
discriminación. 

7. Axuiza críticamente prexuízos.  
CSEC, CEC 2º 

8. Participar de xeito activo na vida cívica 
asumindo a importancia do respecto ás 
normas. 

8. 1.Coñece e asume a existencia de normas sociais.  
8. 2.Cumpre normas que axudan a protexerse a sí mesmo.  

CSEC, CSIEE 2º 

9. Comtribuir á conservación do medio. 9. Aprende e explica a importancia de conservar o medio.  CCL, CMCT 2ª 
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9. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que cada alumno 

produce. 
- Observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa 

motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas que se atopa e 
o grao de participación nas actividades. 

- O uso da autoavaliación, incitando a que o alumnado reflexione sobre o que 
está aprendendo. 

Instrumentos: 
- Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno con anotacións dos 

datos e informacións sobre a súa aprendizaxe, tarefas propostas que 
realizou, fichas, exercicios... 

- Rexistro da información aportada polos seus pais ou titores acerca do 
traballo feito na casa (visualización de vídeos, dificultades atopadas, grado 
de implicación...) 

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 xeito que a nota final non sexa 

inferior ás obtidas durante as ensinanzas presenciais. 

- Posibilidade dun incremento na calificación final naqueles casos nos que se 
observe unha evolución nas aprendizaxes, sempre en correspondencia cos 
criterios e estándares de aprendizaxe recollidos na programación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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10. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
De diversos tipos: visionado de videos, xogos interactivos, fichas 
interactivas, fichas a imprimir, dependendo da súa accesibilidade a rede 
informática. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Ter en conta as dificultades atopadas durante este proceso.  
- Asegurar aprendizaces significativas e constructivas. 
- Motivar atendendo aos intereses dos nenos. 
- Facilitar a comunicación alumno- familia- mestra. 

Materiais e recursos 

- Dixitais: material informático elaborado pola titora (pdf, powerpoint, 
fichas interactivas, ...), ordenador, tablet, móvil,...segundo a 
accesibilidade de cada alumno. 

- Fichas impresas que se facilitan ao alumnado con desconexión dixital. 
- Videos diversos segundo a materia a traballar e como reforzo dos 

coñecementos. 
- Xogos interactivos. 
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11. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
- Aula virtual dispoñible na páxina web do centro. 
- Mensaxería do Servizo Abalar. 
- Correo electrónico alternativo á mensaxería Abalar. 
- Comunicación telefónica ou mediante WhastAPP, naqueles casos 

nas que as outras vías non se poidan cumprir. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (1º/2º Trimestre) 2.  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe  

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade (contos 
breves e sinxelos, rimas infantís, cancións 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 moi sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha pronuncia ben 
articulada, e con apoios visuais moi redundantes que axuden á comprensión. CCL 

2ºT 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal 
básica (nome, idade, gustos…), instrucións elementais e peticións relativas ao 
comportamento na aula. 

 

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio 
visual. CCL 

1ºT,2ºT 

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

 

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 
dos e das demais. CCL, CAA 

1ºT,2ºT 

 B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos. 
PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa 
contorna (Open/close the book, sit down…). CCL 

1ºT,2ºT 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna inmediata, de 
lugares e obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando 
expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos (and/or). 

 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir o seu 
nome e idade, a cor do pelo e os ollos, presentar á súa familia, indicar as súas 
preferencias) cunha pronuncia e entoación comprensibles. CCL 

1ºT,2ºT 

B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un intercambio 
directo de información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas moi 
familiares, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida 
provocar confusións lingüísticas.  

 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 
(nome, idade, gustos). CCL 

2ºT 

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

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

1ºT,2ºT 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 
textos simples e breves relacionados con temas familiares e de interese para o 
alumnado, que contan con apoio visual.  

PLEB3.1. Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas 
cos temas traballados previamente de forma oral. CCL 

1ºT,2ºT 
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B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do texto. 

 

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

2ºT 

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

 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. CCL 

 
1ºT,2ºT 

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

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

2ºT 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 

 

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

1ºT,2ºT 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna máis inmediata e 
na situación de comunicación propia da aula. 

 

PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 
demais. CCL 

2ºT 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño, 
cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e cor. 

 

PLEB5.5.Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi próximos á súa 
idade con imaxes ilustrativas que clarifican o seu significado. CCL 

1ºT,2ºT 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta. CCL 2ºT 

B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas 
súas experiencias, necesidades e intereses.  

 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, bored…).CCL 

1ºT, 2ºT 
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2.Estándares de aprendizaxe e competencias (3º Trimestre) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe  

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

 

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 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 

 

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, 

mantén a concordancia de número e usa correctamente os nexos 

máis básicos. CCL,CSC 

3ºT 

B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas 
súas experiencias, necesidades e intereses.  

 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas 

para, por exemplo, desenvolverse nas interaccións e expresar e 

preguntar cantidades. CCL 

3ºT 

B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións de aula, ler textos 
infantís moi sinxelos e escribir con léxico traballado previamente 
de forma oral. CCL,CAA 

 

3ºT 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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.  

 

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. 

Materiais e recursos 
 Libro dixital 

 Distintas fontes de recursos con acceso a través de internet. 
 

5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

 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. 

Publicidade              Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, 
longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 
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 e infantís. 

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

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras. 
EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, 
instrumentista e público, así como as súas funcións, respectando e valorando os seus 
respectivos traballos. 

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

 

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) 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias instrumentais. EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias. 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipulando distintos materiais como fonte de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno 
repertorio de cancións sinxelas e practicando a improvisación. 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de 
cancións sinxelas. 
EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.4. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, 
o corpo, os instrumentos e patróns de movemento. 

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras e 
silencio de negra, engadindo a clave de sol. 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. 
EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento 
corporal coa música. 

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas 
do corpo. 

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

Avaliación 

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. 

 

Instrumentos: 
Observación diaria. 
Traballo individual. 
Traballo en grupo. 

Cualificación final 

 
A cualificación final do curso será obtida polos resultados obtidos nas dúas 
primeiras avaliacións sumándolle a participación, esforzo e interese do alumnado 
a través das actividades da aula virtual. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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,sons do corpo… 
Contos musicados que poderán escoitar e realizar preguntas. 

         Audicións de distintos estilos musicais: tradicionais, d 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 
A través da Aula Virtual do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1º DE PRIMARIA 

1ºAVALIACIÓN 
 

. Recoñecer e valorar que seus pais, amigos e entorno son un don de Deus 
para a sua felicidade 

. Enumera, describe e comparte situacións, persoas o cousas polas que está 
agradecido 

Recoñecer que Xesus crece no seo dunha familia . Valora e respecta a familia de Xesús e a identifica coa sua propia. 

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 
para a sua felicidade 

. Enumera, describe e comparte situacións, persoas o cousas polas que está 
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 
para a sua felicidade 

. Lembra e narra experiencias recentes nas que descubriu que a familia, os 
amigos e o entorno son un regalo. 

Tomar conciencia de que as accions personais acercan o separan de Deus. . Distingue e enumera accions personais que lle fan feliz ou infeliz. 

2ºAVALIACIÓN 

. Asociar o bautismo de Xesús co momento no que inicia a sua vida 
pública. 

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 

. Lembra e narra experiencias recentes nas que descubriu que a familia, os 
amigos e o entorno son un regalo. 

Tomar conciencia de que as accions personais acercan o separan de Deus. 
. Distingue e enumera accions personais que lle fan feliz ou infeliz. 

. Asociar o bautismo de Xesús co momento no que inicia a sua vida pública. 
Narra os cambios co Bautismo introduce na vida de Xesús. 

. 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. 

3º DE PRIMARIA 

1º AVALIACIÓN 

Recoñecer as consecuencias da Alianza de Deus con Israel. 
Coñece o contido da Alianza , identifica as suas implicacións e toma 
conciencia do sentido que poden ter na vida actual 

Aprender e recordar historias biblícas na que Deus promete un Mesias Recoñece o Nadal como a festa de celebración do nacemento de Xesús. 

2º AVALIACIÓN 

Coñecer que todo canto fixo Xesús é porque nos ama Identifica alguns feitos e palabras de Xesús. 

Saber en que consiste a acción creadora e como continua creando e invita 
a o home a crear con Él. 

Recoñece o amor de Deus ao crearnos a sua imaxe e semellanza. 

3ºAVALIACIÓN 

Recoñecer as consecuencias da Alianza de Deus con Israel 
Coñece o contido da Alianza , identifica as suas implicacións e toma 
conciencia do sentido que poden ter na vida actual 

Coñecer que todo canto fixo Xesús é porque nos ama 
Identifica alguns feitos e palabras de Xesús 
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Saber en que consiste a acción creadora e como continua creando e invita 
a o home a crear con Él. 

Recoñece o amor de Deus ao crearnos a sua imaxe e semellanza. 

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 

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

. Identificar a orixe do pecado nalgúns relatos bíblicos 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. 

Recoñece o mandamento de amor como ensinanza de Xesús. 

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 

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

. Identificar a orixe do pecado nalgúns relatos bíblicos Recorda e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan de perdón. 



 

  

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

 

 
Avaliación 

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. 

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. 

 

 

 
Cualificación final 

 

Ao longo das diferentes unidades de programación do curso, 
como docente irei propoñendo situacións de aprendizaxe-
avaliación 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. 

 

 

 

 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Non procede non hai alumnado coa 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 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

 

Actividades 

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. 

 
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 

 
 

Materiais e recursos 

Páxinas web, blogues... 

 
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 

 

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. 

Publicidade 
As tarefas e outras propostas da materia serán publicadas na web do 
centro educativo. 

 



 
 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Opinar tanto desde a  participando en debates, e aceptando as opinións 
dos e das demais. 

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 
clase. (1º e 2º TRIM.) 
EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. (1º e 
2º TRIM.) 
EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva. 

(1º e 2º TRIM.) 

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

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da 
competencia motriz. (1º e 2º TRIM.) 
EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. (1º e 2º TRIM.) 
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. (1º e 2º TRIM.) 
EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. (1º e 
2º TRIM.) 
EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das 
competicións con deportividade. (1º e 2º TRIM.) 

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais. 
EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia 
motriz entre os nenos e nenas da clase. (1º e 2º TRIM.) 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de 
representar mentalmente o seu corpo na organización das accións motrices. 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a. 
EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade en 
base de sustentación estable. (2º TRIM.) 
EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico. (2º TRIM.) 
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.) 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de 
forma eficaz. 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con 
coordinación e boa orientación espacial. (1º TRIM.) 
EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e 
frecuencias, con coordinación e boa orientación espacial. (1º TRIM). 
EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con 
coordinación dos segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados. (2º TRIM.) 
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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.) 

B5.1. Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os 
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar. 

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.) 

B5.2. Coñecer a importancia das medidas de seguridade na práctica da 
actividade física. 

EFB5.2.1. Identifica e sinala os riscos individuais e colectivos daquelas actividades 
físicas que vai coñecendo e practicando. (1º e 2º TRIM.) 

B6.1. Coñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en situación 
de cooperación e de oposición. 

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 

Avaliación 

Procedementos:  
-PROCEDEMENTOS EXPERIMENTAIS 
 
-PROCEDEMENTOS DE OBSERVACIÓN 

         *Procedementos de observación directa. 

         *Procedementos de observación indirecta. 

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). 

Cualificación final 

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% 

 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 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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  

- 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. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 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. 

Materiais e recursos 

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 

 
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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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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. 

Publicidade  

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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