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1. Estándares de aprendizaxe, competencias imprescindibles e temporalización
Estándar de aprendizaxe

Criterio de avaliación
CS-B1.1 Realizar un traballo de
investigación que supoña a busca,
selección e organización de
información sobre fenómenos
previamente delimitados, a
realización dun produto, a
documentación do proceso e a
comunicación do resultados.
CS-B1.2 Empregar estratexias de
traballo cooperativo, adoitar un
comportamento de respecto e
tolerancia ante as diferentes ideas e
achegas alleas nos diálogos e debates,
valorando o esforzo e
amosandoactitudes de cooperación,
participación e respecto cara aos
demais.
CS-B1.3 Coñecer e utilizar as palabras
claves e conceptos necesarios para
ser capaz de ler, escribir e falar sobre
Ciencias sociais, así como comprender
diferentes linguaxes recollidos en
textos de carácter social, xeográfico
ou histórico.
CS-B2.1 Coñecer a formación da
litosfera e a dinámica de placas
tectónicas e analizaras súas
influencias e consecuencias no medio
que o rodea.
CS-B2.2 .Explicar e comparar as

Trim.

4º CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a relevante, a
organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito.
4º CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación,
ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades.
4º CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa

1º, 2º

4º CSB1.2.1. Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo cooperativo
valorando o esforzo e o coidado do material.

1º, 2º

4º CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre
Ciencias sociais.

1º, 2º

4º CSB2.1.1. Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e as súas consecuencias

1º

4º CSB2 2.1. Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios e globos

1º
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distintas formas de representar a
superficie terrestre identificando os
polos, o eixe e os hemisferios e
analizar cal delas reflicte mellor a
realidade á que representa.
CS-B2.4 Diferenciar correctamente
entre planos, mapas, planisferios,
mapas físicos e políticos, analizar e
describir as características máis
relevantes de cada un e interpretar a
súa escala e signos convencionais
básicos de cara a orientarse nun
espazo determinado e á elaboración
dun itinerario empregando as TIC.
CS-B2.5 Explicar que é o tempo
atmosférico, coñecer os instrumentos
de medida, o seu uso, realizar
medicións e interpretacións de
gráficos a través dos datos recollidos
nunha estación meteorolóxica de cara
a facer unha predición do tempo
atmosférico para un período de
tempo determinado e a comunicación
desteempregando mapas do tempo.
CS-B2.6 Explicar a hidrosfera,
identificar e nomear masas e cursos
de auga, diferenciando augas
superficiais e augas subterráneas,
cuncas e vertentes hidrográficas e
analizar as partes as partes dun río do
medio próximo.
CS-B2.7 Adquirir o concepto de
litosfera, coñecer algúns tipos de

terráqueos identificando polos, eixe e hemisferios.

4º CSB2.4.1. Identifica e clasifica distintos tipos de mapas, define que éa escala nun mapa, o seu uso e emprega e
interpreta os signos convencionais básicos que poden aparecer nel.

1º

4º CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de medida que se utilizan para a
recollida de datos atmosféricos clasificándoos segundo a función e información que proporcionan e fai medicións,
interpretacións de datos e predicións do tempo atmosférico.
4º CSB2.5.2.Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e confecciona e interpreta gráficos
sinxelos de temperaturas e precipitacións.
CSB2.5.3.Interpreta e elabora sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os seus elementos principais.

1º

4º CSB2.6.1. Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e cursos de auga, explicando como se
forman as augas subterráneas, como afloran e como se accede a elas.
4º CSB2.6.2.Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas.
4º CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un deles.

2º

4º CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns dos seus tipos
4º CSB2.7.2.Identificae explica as diferenzas entre rochas e minerais, describe os seus usos e utilidades clasificando

2º
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rochas e a súa
composiciónidentificando distintos
minerais e algunha das súas
algúns minerais segundo as súas propiedades
propiedades e usos. Facer especial
fincapé nos que son propios de
Galicia
CS-B2.8 Describir as características do
4º CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as súas vertentes hidrográficas
relevo de Galicia e a súa rede
4º CSB2.8.2 Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de Galicia.
hidrográfica, localizándoos nun mapa.
CS-B2.9 Explicar a importancia da
intervención humana no medio e
favorecer o desenvolvemento sostible 4º CSB2.9.1. Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción humana neste.
4º CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e o consumo responsable.
a través da realización dunha
campaña de concienciación no centro
educativo.
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2º

2º

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Observación sistemática
Probas específicas
Cuestionarios
Rúbricas
Instrumentos:
Escalas de observación
Permiten establecer estimacións dentro dun continuo
- Categorías:
Identifica a frecuencia (exemplo: sempre, ás veces, nunca) o caracterización
(Exemplo: Iniciado, en proceso, consolidado)
- Numérica:
Determina o logro e a intensidade (de 1 de 4, de 1 a 5, 1 a 6, ou de 1 a 10)
- Descriptiva:
Incorpora frases descriptivas. Exemplo: “Traballa e trae o material pero non
toma iniciativas”, o ben, “Suxire ideas e traballa adecuadamente”.
Listas de control
Rexistra a ausencia ou presencia dun determinado ítem.
Avaliación

Rexistro anecdótico
Recollen comportamentos non previsibles de antemán e aportan información
significativa do día a día.
Probas específicas obxectivas
Con preguntas moi concretas e opcións de resposta fixa para que o alumno
escolla, sinale ou complete.
Probas específicas abertas
Con preguntas ou temas nas que o alumno debe construír as respostas.
Probas específicas de interpretación de datos
Preguntas para interpretar imaxes, gráficas
Probas específicas de exposición dun tema
Cuestionarios abertos:
Son aqueles nos que se pregunta algo e se deixa liberdade para o tipo de
resposta.
Cuestionarios pechados:
Ofrecen determinadas respostas.
Rúbricas:

A rúbrica é unha ferramenta de valoración empregada para reflectir o grao de
cumplimento dunha actividade ou traballo na que se divide o obxectivo da
tarefa en indicadores de logro, identificando o rendemento do alumno ou
alumna cun destes indicadores.
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en conxunto as
avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de
desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles
previamente definidas.
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres
así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso,
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro
trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
Cualificación
final

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
O procedemento para obter a cualificación final de curso rexistra como base a
cualificación obtida na materia do segundo trimestre tendo en conta o carácter
global e continuo da avaliación.
As actividades entregadas na fase non presencial ofertan o aumento máximo de
1 punto sobre a cualificación do segundo trimestre.
Para obter este aumento se teñen en conta os seguintes criterios:
- Rexistro das tarefas entregadas.
- Valoración das tarefas (presentación, contidos, ampliación ...).

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)
Repaso, reforzo e ampliación de contidos coa participación en distintos
xogos interactivos na web.
Repaso e reforzo de contidos da materia co visionado de vídeos
publicados na web.
Actividades

Repaso, reforzo e ampliación de contidos e desenvolvemento das
competencias clave a través do proxecto interdisciplinar “O paso do
tempo”.
Repaso e reforzo de contidos a través de distintos exercicios escoller,
sinalar e completar.
Alumnado con conectividade:
Nunha situación onde a vontade de traballo é fundamental, a aprendizaxe
autónoma surxe como un pilar básico aos aprendizaxes.
Como docentes plantexamos unhas tarefas prácticas, lúdicas e
motivadoras para fomentar a autonomía no traballo diario.
Conectar cos intereses do alumnado será imprescindible, é por iso que na
comunicación coas familias búscase unha retroalimentación da
participación e a motivación do alumnado cos distintos formatos das
tarefas. Procurando desta maneira aproveitar os escasos recursos da
mellor forma posible.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Tendo en conta o aquí recollido, proponse vídeos en rede que expliquen
os distintos contidos, xogos didácticos no que o alumnado poida
autoavaliar os seus coñecementos, vídeo- titoriais en rede, entre outros
moitos recursos de carácter motivador.
A lectura está presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o
fomento da lectura e o desenvolvemento da comprensión lectora será
impulsado a través da proposta de diversas lecturas no período de
confinamento e da lectura semanal e traballo sobre a mesma do proxecto
“O paso do tempo”.

Alumnado sen conectividade:
A metodoloxía para o alumnado sen conectividade procurará un
achegamento a práctica á aula ordinaria para o que se utilizará material
individualizado adaptado as súas necesidades.
A comunicación coas familias é fundamental en ambos casos. Será unha
fonte de información e comunicación directa co alumnado a través da cal
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poder valorar cambios metodolóxicos que se adapten ás distintas
situacións familiares.
Entre os principais recursos utilizados encóntrase:

Materiais e recursos

-

Recursos e materiais xerados polo profesorado.
Material didáctico ofrecido por distintas editoriais.
Vídeo públicos na web Youtube.com.
Material ofrecido pola web Actiludis.com.
Material ofrecido pola Mundoprimaria.com.
Materiais gratuítos sen autor encontrados en rede.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO
2019/2020

PÁXINA 8 DE 77

CENTRO: CPI DO FEAL
CURSO: 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS

4. Información e publicidade
O alumnado é informado mediante unha carta ao inicio das tarefas que se
publican na web da escola martes e xoves ao longo da mañá. Nesta carta
infórmase do máis relevante das tarefas así como das posibilidades de
comunicación e dos cambios ou novedades relativas a escolarización.
Información ao
A información ao alumnado e familias sobre as tarefas propostas,
alumnado e ás familias
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

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/node/1803
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1. Estándares de aprendizaxe, competencias imprescindibles e temporalización
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
4º MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema
de matemáticas ou en contextos da realidade.
MT-B1.1 Expresar verbalmente de forma
razoada o proceso seguido na resolución dun
4º MTB1.1.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as operacións utilizadas, as
problema.
unidades dos resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto da situación, busca outras
formas de resolución etc.
MT-B1.2 Utilizar procesos de razoamento e
estratexias de resolución de problemas,
4º MTB1.2.1. Planifica o proceso de traballo con preguntas apropiadas: que quero descubrir?, que
realizando os cálculos necesarios e
teño?, que busco?, como o podo facer?, non me equivoquei ao facelo?, a solución é idónea?
comprobando as solucións obtidas.
MT-B2.1 Ler, escribir e ordenar utilizando
razoamentos apropiados., distintos tipos de
4º MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números naturais, utilizando
numéros (romanos, naturais, fraccións e
razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras
decimais ata as centésimas).
MT-B2.3 Operar cos números tendo en conta a
xerarquía nas operacións, aplicando as súas
propiedades, as estratexias persoais e os
diferentes procedementos que se utilizan
4º MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas.
segundo a natureza do cálculo que se realizará
4º MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador.
(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo,
estimación, calculadora), usando o máis
adecuado
4º MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división (de
MT-B2.4 Coñecer, utilizar e automatizar
ata dúas cifras) con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de
algoritmos estándar de suma, resta,
resolución de problemas e en situacións cotiás.
multiplicación e división con distintos tipos de
4º MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir
números, en comprobación de resultados en
calquera número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir de múltiplos de 5, 25 e 50.
contextos de resolución de problemas e en
4º MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.
situacións da vida cotiá.
4º MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta
MT-B5.1 Recoller e rexistrar unha información
cuantificable, utilizando algúns recursos sinxelos 4º MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares.
de representación gráfica: táboas de datos,

Trim.
1º, 2º
1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

bloques de barras, diagramas lineais...
comunicando a información.
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Observación sistemática
Probas específicas
Cuestionarios
Rúbricas
Instrumentos:
Escalas de observación
Permiten establecer estimacións dentro dun continuo
- Categorías:
Identifica a frecuencia (exemplo: sempre, ás veces, nunca) o caracterización
(Exemplo: Iniciado, en proceso, consolidado)
- Numérica:
Determina o logro e a intensidade (de 1 de 4, de 1 a 5, 1 a 6, ou de 1 a 10)
- Descriptiva:
Incorpora frases descriptivas. Exemplo: “Traballa e trae o material pero non
toma iniciativas”, o ben, “Suxire ideas e traballa adecuadamente”.
Listas de control
Rexistra a ausencia ou presencia dun determinado ítem.

Avaliación

Rexistro anecdótico
Recollen comportamentos non previsibles de antemán e aportan información
significativa do día a día.
Probas específicas obxectivas
Con preguntas moi concretas e opcións de resposta fixa para que o alumno
escolla, sinale ou complete.
Probas específicas abertas
Con preguntas ou temas nas que o alumno debe construír as respostas.
Probas específicas de interpretación de datos
Preguntas para interpretar imaxes, gráficas
Probas específicas de exposición dun tema
Cuestionarios abertos:
Son aqueles nos que se pregunta algo e se deixa liberdade para o tipo de
resposta.
Cuestionarios pechados:
Ofrecen determinadas respostas.
Rúbricas:
A rúbrica é unha ferramenta de valoración empregada para reflectir o grao de
cumplimento dunha actividade ou traballo na que se divide o obxectivo da
tarefa en indicadores de logro, identificando o rendemento do alumno ou
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alumna cun destes indicadores.
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en conxunto as
avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de
desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles
previamente definidas.
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres
así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso,
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro
trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
Cualificación
final

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
O procedemento para obter a cualificación final de curso rexistra como base a
cualificación obtida na materia do segundo trimestre tendo en conta o carácter
global e continuo da avaliación.
As actividades entregadas na fase non presencial ofertan o aumento máximo de
1 punto sobre a cualificación do segundo trimestre.
Para obter este aumento se teñen en conta os seguintes criterios:
- Rexistro das tarefas entregadas.
- Valoración das tarefas (presentación, contidos, ampliación ...).

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)
Repaso, reforzo e ampliación de contidos coa participación en distintos
xogos interactivos na web.
Repaso e reforzo de contidos da materia co visionado de vídeos
publicados na web.
Actividades

Repaso, reforzo e ampliación de contidos e desenvolvemento das
competencias clave a través do proxecto interdisciplinar “O paso do
tempo”.
Repaso e reforzo de contidos a través de distintos exercicios escoller,
sinalar e completar.
Alumnado con conectividade:
Nunha situación onde a vontade de traballo é fundamental, a aprendizaxe
autónoma surxe como un pilar básico aos aprendizaxes.
Como docentes plantexamos unhas tarefas prácticas, lúdicas e
motivadoras para fomentar a autonomía no traballo diario.
Conectar cos intereses do alumnado será imprescindible, é por iso que na
comunicación coas familias búscase unha retroalimentación da
participación e a motivación do alumnado cos distintos formatos das
tarefas. Procurando desta maneira aproveitar os escasos recursos da
mellor forma posible.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Tendo en conta o aquí recollido, proponse vídeos en rede que expliquen
os distintos contidos, xogos didácticos no que o alumnado poida
autoavaliar os seus coñecementos, vídeo- titoriais en rede, entre outros
moitos recursos de carácter motivador.
A lectura está presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o
fomento da lectura e o desenvolvemento da comprensión lectora será
impulsado a través da proposta de diversas lecturas no período de
confinamento e da lectura semanal e traballo sobre a mesma do proxecto
“O paso do tempo”.
Alumnado sen conectividade:
A metodoloxía para o alumnado sen conectividade procurará un
achegamento a práctica á aula ordinaria para o que se utilizará material
individualizado adaptado as súas necesidades.
A comunicación coas familias é fundamental en ambos casos. Será unha
fonte de información e comunicación directa co alumnado a través da cal
poder valorar cambios metodolóxicos que se adapten ás distintas
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situacións familiares.
Entre os principais recursos utilizados encóntrase:

Materiais e recursos

-

Recursos e materiais xerados polo profesorado.
Material didáctico ofrecido por distintas editoriais.
Vídeo públicos na web Youtube.com.
Material ofrecido pola web Actiludis.com.
Material ofrecido pola Mundoprimaria.com.
Materiais gratuítos sen autor encontrados en rede.
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4. Información e publicidade
O alumnado é informado mediante unha carta ao inicio das tarefas que se
publican na web da escola martes e xoves ao longo da mañá. Nesta carta
infórmase do máis relevante das tarefas así como das posibilidades de
comunicación e dos cambios ou novedades relativas a escolarización.
Información ao
A información ao alumnado e familias sobre as tarefas propostas,
alumnado e ás familias 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

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/node/1803
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
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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, competencias imprescindibles e temporalización
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
4º EPB1.1.1 Analiza, de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada, imaxes fixas atendendo ao
EP-B1.1 Aproximarse á lectura, análise e
tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz, función, ... ).
interpretación da arte e as imaxes fixas e en
4º EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos de tamaño, equilibrio,
movemento nos seus contextos culturais e
proporción e cor, e engadindo textos utilizando a tipografía máis axeitada á súa función.
históricos, comprendendo, de maneira crítica, o
4º. EPB1.1.3. Secuencia unha historia en diferentes viñetas nas que incorpora imaxes e textos seguindo o
significado e función social, sendo capaz de
patrón do cómic.
elaborar imaxes novas a partir dos
EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de forma oral e escrita, o contido das imaxes dunha obra artística
coñecementos adquiridos.
concreta.
4º EPB1.2.1. Representa formas naturais e artificiais presentes no contexto, utilizando instrumentos,
EP-B1.2 Recoñecer e identificar as formas
técnicas e materiais adecuados na súa obra persoal.
naturais e artificiais, as texturas, os códigos e as
EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, atendendo a distintos criterios (similitude, diferenza, tacto,
técnicas básicas das obras plásticas, e expresar
dureza etc.)
as súas diferenzas.
EPB1.2.5. Identifica as formas de representar a figura humana nas obras.
EP-B1.4 Interpretar o contido das imaxes e das
4º EPB1.4.1. Interpreta e valora a información obtida de imaxes no contexto social, e elabora e comunica
representacións do espazo presentes no
informacións básicas.
contexto, identificando as posicións dos
4º EPB1.4.2. Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta técnicas espaciais.
elementos plásticos no espazo.
4º EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas,cores, texturas e materiais.
4º EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido estético, de forma cada vez máis
autónoma.
4º EPB2.1.5. Experimenta con materiais e texturas para creacións orixinais, integrándoos de diferentes
maneiras.
EP-B2.1 Coñecer e utilizar materiais, técnicas e
4º EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. para os debuxos usando liñas grosas, finas,
códigos diversos que se utilizan nas producións
sombras, manchas etc.
artísticas.
4º EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, témperas etc.) con finalidade estética.
4º EPB2.1.9. Identifica as formas en que está representada a figura humana nas obras plásticas.
4º EPB2.1.10. Representa imaxes usando diferentes características da cor.
4º EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e texturas (arxila, tecidos, papel etc.) para as súas creacións
plásticas.
B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, 4º EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de forma responsable e axeitada os materiais, os
os instrumentos e os espazos,
instrumentos e os espazos.

Trim.

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

4º EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as indicacións establecidas,
e crea hábitos de traballo.
4º EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias de forma apropiada e responsable, segundo as súas
posibilidades plásticas e os resultados marcados.
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Observación sistemática
Probas específicas
Cuestionarios
Rúbricas
Instrumentos:
Escalas de observación
Permiten establecer estimacións dentro dun continuo
- Categorías:
Identifica a frecuencia (exemplo: sempre, ás veces, nunca) o caracterización
(Exemplo: Iniciado, en proceso, consolidado)
- Numérica:
Determina o logro e a intensidade (de 1 de 4, de 1 a 5, 1 a 6, ou de 1 a 10)
- Descriptiva:
Incorpora frases descriptivas. Exemplo: “Traballa e trae o material pero non
toma iniciativas”, o ben, “Suxire ideas e traballa adecuadamente”.
Avaliación

Listas de control
Rexistra a ausencia ou presencia dun determinado ítem.
Rexistro anecdótico
Recollen comportamentos non previsibles de antemán e aportan información
significativa do día a día.
Probas específicas abertas
Con preguntas ou temas nas que o alumno debe construír as respostas.
Probas específicas de interpretación de datos
Preguntas para interpretar imaxes, gráficas
Probas específicas de exposición dun tema
Rúbricas:
A rúbrica é unha ferramenta de valoración empregada para reflectir o grao de
cumplimento dunha actividade ou traballo na que se divide o obxectivo da
tarefa en indicadores de logro, identificando o rendemento do alumno ou
alumna cun destes indicadores.

Cualificación
final

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en conxunto as
avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de
desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles
previamente definidas.
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres
así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso,
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro
trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter

valor positivo para a cualificación do alumnado.
O procedemento para obter a cualificación final de curso rexistra como base a
cualificación obtida na materia do segundo trimestre tendo en conta o carácter
global e continuo da avaliación.
As actividades entregadas na fase non presencial ofertan o aumento máximo de
1 punto sobre a cualificación do segundo trimestre.
Para obter este aumento se teñen en conta os seguintes criterios:
- Rexistro das tarefas entregadas.
- Valoración das tarefas (presentación, contidos, ampliación ...).
Proba
extraordinaria de
setembro
Criterios de avaliación:
Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:
Procedementos e instrumentos de avaliación:

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)
Repaso, reforzo e ampliación de contidos coa participación en distintos
xogos interactivos na web.
Repaso e reforzo de contidos da materia co visionado de vídeos
publicados na web.
Actividades

Repaso, reforzo e ampliación de contidos e desenvolvemento das
competencias clave a través do proxecto interdisciplinar “O paso do
tempo”.
Repaso e reforzo de contidos a través de distintos exercicios escoller,
sinalar e completar.
Alumnado con conectividade:
Nunha situación onde a vontade de traballo é fundamental, a aprendizaxe
autónoma surxe como un pilar básico aos aprendizaxes.
Como docentes plantexamos unhas tarefas prácticas, lúdicas e
motivadoras para fomentar a autonomía no traballo diario.
Conectar cos intereses do alumnado será imprescindible, é por iso que na
comunicación coas familias búscase unha retroalimentación da
participación e a motivación do alumnado cos distintos formatos das
tarefas. Procurando desta maneira aproveitar os escasos recursos da
mellor forma posible.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Tendo en conta o aquí recollido, proponse vídeos en rede que expliquen
os distintos contidos, xogos didácticos no que o alumnado poida
autoavaliar os seus coñecementos, vídeo- titoriais en rede, entre outros
moitos recursos de carácter motivador.
A lectura está presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o
fomento da lectura e o desenvolvemento da comprensión lectora será
impulsado a través da proposta de diversas lecturas no período de
confinamento e da lectura semanal e traballo sobre a mesma do proxecto
“O paso do tempo”.
Alumnado sen conectividade:
A metodoloxía para o alumnado sen conectividade procurará un
achegamento a práctica á aula ordinaria para o que se utilizará material
individualizado adaptado as súas necesidades.
A comunicación coas familias é fundamental en ambos casos. Será unha
fonte de información e comunicación directa co alumnado a través da cal
poder valorar cambios metodolóxicos que se adapten ás distintas
situacións familiares.

Entre os principais recursos utilizados encóntrase:

Materiais e recursos

-

Recursos e materiais xerados polo profesorado.
Material didáctico ofrecido por distintas editoriais.
Vídeo públicos na web Youtube.com.
Material ofrecido pola web Actiludis.com.
Material ofrecido pola Mundoprimaria.com.
Materiais gratuítos sen autor encontrados en rede.

4. Información e publicidade
O alumnado é informado mediante unha carta ao inicio das tarefas que se
publican na web da escola martes e xoves ao longo da mañá. Nesta carta
infórmase do máis relevante das tarefas así como das posibilidades de
comunicación e dos cambios ou novedades relativas a escolarización.
Información ao
A información ao alumnado e familias sobre as tarefas propostas,
alumnado e ás familias
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

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/node/1803

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:
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1. Estándares de aprendizaxe, competencias imprescindibles e temporalización
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
Coñecer as diferentes partes fundamentais de que consta un ordenador.
Identifica as diferentes partes de un ordenador.
Coñecer e empregar os periféricos máis habitualmente empregados no
Coñece e emprega os periféricos máis habitualmente empregados
ordenador: ratón, teclado, impresora, auriculares e micro.
no ordenador: ratón, teclado, impresora, auriculares e micro.
Coñecer as diferentes partes do escritorio.
Identifica as diferentes partes do escritorio.
Crear e gardar documentos empregando diferentes carpetas.
Buscar e abrir documentos.
Empregar o procesador de textos para redactar e editar textos sinxelos.

Crea e garda documentos empregando carpetas.
Busca e abre documentos gardados nunha ubicación determinada.
Emprega o procesador de textos como ferramenta de redacción e
edición de textos.

Empregar sinxelas aplicacións multimedia para realizar presentacións.
Inserir imaxes nun documento de texto ou empregando ferramentas de
presentación multimedia.

Emprega sinxelas aplicacións
presentacións.
Insire imaxes nun documento.

Empregar de xeito responsable internet.
Abrir o navegador.
Navegar por múltiples ventás.
Coñecer e empregar buscadores para obter información sobre diferentes
aspectos curriculares.

Emprega de xeito responsable a rede e as súas ferramentas,
coñecendo os riscos esenciais de seguridade e da protección dos
datos persoais.
Abre o navegador e navega por multiples ventás.
Emprega os buscadores para obter información sobre diferentes
aspectos curriculares.

Empregar as ferramentas educativas online como recurso educativo para
adquirir as diferentes competencias do currículo.
Cooperar activamente cos compañeir@s nas actividades de iniciación nas
TIC.

Emprega ferramentas educativas online como recurso para adquirir
e cosolidar as competencias básicas.
Coopera activamente cos compañeir@s nas actividades de
iniciación nas TIC.

multimedia

para

realizar

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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Trim.
1º, 2º
1º, 2º
1º, 2º
1º, 2º
1º, 2º
1º, 2º
1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º
1º, 2º

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Observación sistemática
Probas específicas
Cuestionarios
Rúbricas
Instrumentos:
Escalas de observación
Permiten establecer estimacións dentro dun continuo
- Categorías:
Identifica a frecuencia (exemplo: sempre, ás veces, nunca) o caracterización
(Exemplo: Iniciado, en proceso, consolidado)
- Numérica:
Determina o logro e a intensidade (de 1 de 4, de 1 a 5, 1 a 6, ou de 1 a 10)
- Descriptiva:
Incorpora frases descriptivas. Exemplo: “Traballa e trae o material pero non
toma iniciativas”, o ben, “Suxire ideas e traballa adecuadamente”.
Avaliación

Listas de control
Rexistra a ausencia ou presencia dun determinado ítem.
Rexistro anecdótico
Recollen comportamentos non previsibles de antemán e aportan información
significativa do día a día.
Probas específicas abertas
Con preguntas ou temas nas que o alumno debe construír as respostas.
Probas específicas de interpretación de datos
Preguntas para interpretar imaxes, gráficas
Probas específicas de exposición dun tema
Rúbricas:
A rúbrica é unha ferramenta de valoración empregada para reflectir o grao de
cumplimento dunha actividade ou traballo na que se divide o obxectivo da
tarefa en indicadores de logro, identificando o rendemento do alumno ou
alumna cun destes indicadores.

Cualificación
final

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en conxunto as
avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de
desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles
previamente definidas.
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres
así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso,
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro
trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter

valor positivo para a cualificación do alumnado.
O procedemento para obter a cualificación final de curso rexistra como base a
cualificación obtida na materia do segundo trimestre tendo en conta o carácter
global e continuo da avaliación.
As actividades entregadas na fase non presencial ofertan o aumento máximo de
1 punto sobre a cualificación do segundo trimestre.
Para obter este aumento se teñen en conta os seguintes criterios:
- Rexistro das tarefas entregadas.
- Valoración das tarefas (presentación, contidos, ampliación ...).
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)
Repaso, reforzo e ampliación de contidos coa participación en distintos
xogos interactivos na web.
Repaso e reforzo de contidos da materia co visionado de vídeos
publicados na web.
Actividades

Repaso, reforzo e ampliación de contidos e desenvolvemento das
competencias clave a través do proxecto interdisciplinar “O paso do
tempo”.
Repaso e reforzo de contidos a través de distintos exercicios escoller,
sinalar e completar.
Alumnado con conectividade:
Nunha situación onde a vontade de traballo é fundamental, a aprendizaxe
autónoma surxe como un pilar básico aos aprendizaxes.
Como docentes plantexamos unhas tarefas prácticas, lúdicas e
motivadoras para fomentar a autonomía no traballo diario.
Conectar cos intereses do alumnado será imprescindible, é por iso que na
comunicación coas familias búscase unha retroalimentación da
participación e a motivación do alumnado cos distintos formatos das
tarefas. Procurando desta maneira aproveitar os escasos recursos da
mellor forma posible.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Tendo en conta o aquí recollido, proponse vídeos en rede que expliquen
os distintos contidos, xogos didácticos no que o alumnado poida
autoavaliar os seus coñecementos, vídeo- titoriais en rede, entre outros
moitos recursos de carácter motivador.
A lectura está presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o
fomento da lectura e o desenvolvemento da comprensión lectora será
impulsado a través da proposta de diversas lecturas no período de
confinamento e da lectura semanal e traballo sobre a mesma do proxecto
“O paso do tempo”.
Alumnado sen conectividade:
A metodoloxía para o alumnado sen conectividade procurará un
achegamento a práctica á aula ordinaria para o que se utilizará material
individualizado adaptado as súas necesidades.
A comunicación coas familias é fundamental en ambos casos. Será unha
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fonte de información e comunicación directa co alumnado a través da cal
poder valorar cambios metodolóxicos que se adapten ás distintas
situacións familiares.
Entre os principais recursos utilizados encóntrase:

Materiais e recursos

-
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4. Información e publicidade
O alumnado é informado mediante unha carta ao inicio das tarefas que se
publican na web da escola martes e xoves ao longo da mañá. Nesta carta
infórmase do máis relevante das tarefas así como das posibilidades de
comunicación e dos cambios ou novedades relativas a escolarización.
Información ao
A información ao alumnado e familias sobre as tarefas propostas,
alumnado e ás familias
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

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/node/1803
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1. Estándares de aprendizaxe, competencias imprescindibles e temporalización
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
4º CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén
conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrita.
CN-B1.1 Realizar un proxecto para a obtención dun produto como 4º CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira
resultado dun problema formulado, elaborar con autonomía ordenada, clara e limpa.
documentación sobre o proceso e presentala en diferentes soportes
4º CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos.
4º CNB1.1.5. Reflexiona sobre o traballo realizado, saca conclusións sobre
como traballa e aprende e elabora estratexias para seguir aprendendo.
4º CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas doseu contorno,
CN-B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou problemas que ocorren no empregando medios propios da observación para obter unha información.
seu contorno por medio da observación e obter unha información.
4º CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada
un dos bloques de contidos.
CN-B1.3. Traballar de forma cooperativa apreciando o coidado pola
4º CNB1.3.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo
seguridade propia e a dos seus compañeiros/as, coidando as ferramentas e
amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.
facendo un uso axeitado dos materiais.
4º CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia
CN-B2.1 Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis
no funcionamento do organismo
importantes para o seu funcionamento.
4º CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co medio e
as formas de coidalos
4º CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de
alimentación sa e diferencia prácticas e mensaxes que son contraproducentes
para a saúde.
CN-B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o 4º CNB2.2.2 Identifica e valora as súas habilidades persoais.
desenvolvemento persoal de determinados hábitos de alimentación, 4º CNB2.2.3. Recoñece algúns factores que producen as enfermidades máis
hixiene, exercicio físico e descanso.
habituais (carie, catarros, gripe, obesidade) e aplica actuacións para á súa
prevención.
4º CNB2.2.4. Planifica, de forma autónoma e creativa, actividades de ocio e
tempo libre, individuais e en grupo.
4º CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos en función dos nutrientes
CN-B2.3 Deseñar un menú equilibrado para a súa idade.
principais.
4º CNB2.3.2. Identifica sistemas de conservación alimentaria.
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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1º

1º
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CN-B3.1 Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais, plantas e
rochas do seu contorno próximo, recoñecendo as súas características
principais, buscando información en fontes variadas.
CN-B3.2 Planificar, observar e comparar, empregando os instrumentos e o
material necesarios e rexistrar de forma cooperativa, algún proceso asociado
ao ciclo vital dun ser vivo contrastando os rexistros propios e os dos
compañeiros con información doutras fontes. Comunicar de xeito oral e escrito
os resultados, empregando soportes textuais variados.

4º CNB2.3.3. Analiza dietas e elabora un menú equilibrado na escola.
4º CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e
clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio
científico.
4º CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características básicas e
clasifica plantas do seu contorno, con criterio científico.
4º CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a clasificación científica de animais e
plantas.
4º CNB3.2.1. Coñece e explica as funcións de relación, reprodución e
alimentación.
4º CNB3.2.2. Planifica, observa, compara, rexistra e comunica, empregando
soportes textuais variados, os resultados da observación do ciclo vital
previamente planificado

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Observación sistemática
Probas específicas
Cuestionarios
Rúbricas
Instrumentos:
Escalas de observación
Permiten establecer estimacións dentro dun continuo
- Categorías:
Identifica a frecuencia (exemplo: sempre, ás veces, nunca) o caracterización
(Exemplo: Iniciado, en proceso, consolidado)
- Numérica:
Determina o logro e a intensidade (de 1 de 4, de 1 a 5, 1 a 6, ou de 1 a 10)
- Descriptiva:
Incorpora frases descriptivas. Exemplo: “Traballa e trae o material pero non
toma iniciativas”, o ben, “Suxire ideas e traballa adecuadamente”.
Listas de control
Rexistra a ausencia ou presencia dun determinado ítem.

Avaliación

Rexistro anecdótico
Recollen comportamentos non previsibles de antemán e aportan información
significativa do día a día.
Probas específicas obxectivas
Con preguntas moi concretas e opcións de resposta fixa para que o alumno
escolla, sinale ou complete.
Probas específicas abertas
Con preguntas ou temas nas que o alumno debe construír as respostas.
Probas específicas de interpretación de datos
Preguntas para interpretar imaxes, gráficas
Probas específicas de exposición dun tema
Cuestionarios abertos:
Son aqueles nos que se pregunta algo e se deixa liberdade para o tipo de
resposta.
Cuestionarios pechados:
Ofrecen determinadas respostas.
Rúbricas:
A rúbrica é unha ferramenta de valoración empregada para reflectir o grao de
cumplimento dunha actividade ou traballo na que se divide o obxectivo da
tarefa en indicadores de logro, identificando o rendemento do alumno ou
alumna cun destes indicadores.

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en conxunto as
avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de
desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles
previamente definidas.
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres
así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso,
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro
trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
Cualificación
final

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
O procedemento para obter a cualificación final de curso rexistra como base a
cualificación obtida na materia do segundo trimestre tendo en conta o carácter
global e continuo da avaliación.
As actividades entregadas na fase non presencial ofertan o aumento máximo de
1 punto sobre a cualificación do segundo trimestre.
Para obter este aumento se teñen en conta os seguintes criterios:
- Rexistro das tarefas entregadas.
- Valoración das tarefas (presentación, contidos, ampliación ...).

Proba
extraordinaria de
setembro
Criterios de avaliación:
Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:
Procedementos e instrumentos de avaliación:

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)
Repaso, reforzo e ampliación de contidos coa participación en distintos
xogos interactivos na web.
Repaso e reforzo de contidos da materia co visionado de vídeos
publicados na web.
Actividades

Repaso, reforzo e ampliación de contidos e desenvolvemento das
competencias clave a través do proxecto interdisciplinar “O paso do
tempo”.
Repaso e reforzo de contidos a través de distintos exercicios escoller,
sinalar e completar.
Alumnado con conectividade:
Nunha situación onde a vontade de traballo é fundamental, a aprendizaxe
autónoma surxe como un pilar básico aos aprendizaxes.
Como docentes plantexamos unhas tarefas prácticas, lúdicas e
motivadoras para fomentar a autonomía no traballo diario.
Conectar cos intereses do alumnado será imprescindible, é por iso que na
comunicación coas familias búscase unha retroalimentación da
participación e a motivación do alumnado cos distintos formatos das
tarefas. Procurando desta maneira aproveitar os escasos recursos da
mellor forma posible.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Tendo en conta o aquí recollido, proponse vídeos en rede que expliquen
os distintos contidos, xogos didácticos no que o alumnado poida
autoavaliar os seus coñecementos, vídeo- titoriais en rede, entre outros
moitos recursos de carácter motivador.
A lectura está presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o
fomento da lectura e o desenvolvemento da comprensión lectora será
impulsado a través da proposta de diversas lecturas no período de
confinamento e da lectura semanal e traballo sobre a mesma do proxecto
“O paso do tempo”.
Alumnado sen conectividade:
A metodoloxía para o alumnado sen conectividade procurará un
achegamento a práctica á aula ordinaria para o que se utilizará material
individualizado adaptado as súas necesidades.
A comunicación coas familias é fundamental en ambos casos. Será unha
fonte de información e comunicación directa co alumnado a través da cal
poder valorar cambios metodolóxicos que se adapten ás distintas
situacións familiares.

Entre os principais recursos utilizados encóntrase:

Materiais e recursos

-

Recursos e materiais xerados polo profesorado.
Material didáctico ofrecido por distintas editoriais.
Vídeo públicos na web Youtube.com.
Material ofrecido pola web Actiludis.com.
Material ofrecido pola Mundoprimaria.com.
Materiais gratuítos sen autor encontrados en rede.

4. Información e publicidade
O alumnado é informado mediante unha carta ao inicio das tarefas que se
publican na web da escola martes e xoves ao longo da mañá. Nesta carta
infórmase do máis relevante das tarefas así como das posibilidades de
comunicación e dos cambios ou novedades relativas a escolarización.
Información ao
A información ao alumnado e familias sobre as tarefas propostas,
alumnado e ás familias
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

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/node/1803

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:
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1. Estándares de aprendizaxe, competencias imprescindibles e temporalización
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
4º- LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa
LC-B1.1 Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou
claridade.
espontáneas, respectando as normas da comunicación: quenda de
4º- LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de
palabra, escoitar.
quendas, participación respectuosa.
4º- LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non verbais para comunicarse nas
LC-B1.2 Recoñece a información verbal e non verbal dos discursos orais e interaccións orais, dándolle valor complementario a estes.
integrala nas producións propias.
4º- LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas:
articulación, ritmo, entoación.
4º- LCB1.3.1. Participa activamente e con coherenciana secuencia das súas
LC-B1.3 Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer ideas en diversas situación de comunicación: -diálogos -exposicións orais
necesidades de comunicación en diferentes situacións.
segundo modelo e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da
información e comunicación.
4º- LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con
LC-B1.4 Facer hipóteses sobre o significado de palabras sinxelas a partir progresiva precisión nos diferentes contextos de comunicación.
do seu contexto de uso.
4º -LCB1.4.2. Diferencia polo contexto o significado de correspondencias
fonema-grafía idénticas en textos significativos.
4º- LCB1.5.1. Comprende de forma global a información xeral de textos orais
de uso habitual,do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as
ideas principais.
LC-B1.5 Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais sinxelos
4º- LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á comprensión literal.
4º- LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas
actividades en situación de aprendizaxe individual ou colectiva.
4º LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa
LC-B2.1 Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos.
expresividade, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade.
LC-B2.2 Comprender distintostipos de textos adaptados á idade e
4º LCB2.2.1. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais
utilizando a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a
en textos do ámbito escolar e social.
ortografía.
LC-B2.3 Utilizar estratexias para a comprensión de textos sinxelos de 4º4 LCB2.3.1. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais
diversa tipoloxía.
en textos do ámbito escolar e social.
4º LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto.
4º LCB2.3.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para
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LC-B2.4 Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos.

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

LC-B3.2 Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción
escrita dos seus compañeiros.
B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua escrita.
B3.4. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de
textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión e
reescritura.
LC-B4.1 Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significado
daspalabras e campos semánticos), así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.
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comprender un texto.
4º LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a información contida nos gráficos e
ilustracións coa información que aparece no texto.
4º LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuais sinxelos
4º LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura voluntaria de
diferentes textos.
4º LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo do ámbito
escolar e social: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados,expositivos) e a súa intención comunicativa
(informativos,literarios e prescritivos) diarios, cartas, correos electrónicos,
noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos científicos,
anuncios publicitarios, receitas, instrucións, normas....
4º LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de
cohesión básicos e respectando as normas gramaticais e ortográficas
básicas.
4º LCB3.1.3. Elabora e presenta, de forma guiada, un informe sinxelo,
utilizando soporte papel e informático sobre tarefas ou proxectos realizados.
4º LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando
riscos, inclinación de liñas etc.
4º LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción
escrita dos seus compañeiros.
4º LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente.
4º LCB3.3.2. Reproduce textos ditados.
4º LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias de
planificación, textualización e revisión do texto.
4º LCB3.4.2. Utiliza, para escribir textos sinxelos, borradores que amosan: a
xeración e selección de ideas, a revisión ortográfica e a secuencia coherente
do escrito.
4º LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función
na lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características
do nome, expresar accións ou estados.
4º LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas
formas persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo dos verbos
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LC-B4.2 Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do
uso da lingua.
LC-B4.3 Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos.

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

ao producir textos orais e escritos.
4º LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.
4º LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou
frases feitas na expresión oral e escrita.
4º LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras
derivadas.
4º LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto
4º LDB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións
escritas.
4º LCB4.4.1. Utiliza as diferentes clases de palabras para elaborar o discurso.
4º LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e
de número na expresión oral e escrita.
4º LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun
texto.
4º LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos.
4º LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos seus textos escritos.
4º LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.
4ºLCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos
didácticos ao seu alcance e propios da súa idade como apoio e reforzo da
aprendizaxe.

LC-B4.5. Utilizar programas educativos dixitais e outros recursos
didácticos ao seu alcance e propios da súa idade para realizar tarefas e
avanzar na aprendizaxe.
LC-B4.6. Valorar a variedade lingüística de España e do español como
4º LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de España.
fonte de enriquecemento cultural.
LC-B5.7 Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 4º LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal.
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal.
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 49 DE 77

CENTRO: CPI DO FEAL
CURSO: 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1º

1º, 2º

1º, 2º
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Observación sistemática
Probas específicas
Cuestionarios
Rúbricas
Instrumentos:
Escalas de observación
Permiten establecer estimacións dentro dun continuo
- Categorías:
Identifica a frecuencia (exemplo: sempre, ás veces, nunca) o caracterización
(Exemplo: Iniciado, en proceso, consolidado)
- Numérica:
Determina o logro e a intensidade (de 1 de 4, de 1 a 5, 1 a 6, ou de 1 a 10)
- Descriptiva:
Incorpora frases descriptivas. Exemplo: “Traballa e trae o material pero non
toma iniciativas”, o ben, “Suxire ideas e traballa adecuadamente”.
Listas de control
Rexistra a ausencia ou presencia dun determinado ítem.

Avaliación

Rexistro anecdótico
Recollen comportamentos non previsibles de antemán e aportan información
significativa do día a día.
Probas específicas obxectivas
Con preguntas moi concretas e opcións de resposta fixa para que o alumno
escolla, sinale ou complete.
Probas específicas abertas
Con preguntas ou temas nas que o alumno debe construír as respostas.
Probas específicas de interpretación de datos
Preguntas para interpretar imaxes, gráficas
Probas específicas de exposición dun tema
Cuestionarios abertos:
Son aqueles nos que se pregunta algo e se deixa liberdade para o tipo de
resposta.
Cuestionarios pechados:
Ofrecen determinadas respostas.
Rúbricas:
A rúbrica é unha ferramenta de valoración empregada para reflectir o grao de
cumplimento dunha actividade ou traballo na que se divide o obxectivo da
tarefa en indicadores de logro, identificando o rendemento do alumno ou
alumna cun destes indicadores.

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en conxunto as
avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de
desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles
previamente definidas.
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres
así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso,
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro
trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
Cualificación
final

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
O procedemento para obter a cualificación final de curso rexistra como base a
cualificación obtida na materia do segundo trimestre tendo en conta o carácter
global e continuo da avaliación.
As actividades entregadas na fase non presencial ofertan o aumento máximo de
1 punto sobre a cualificación do segundo trimestre.
Para obter este aumento se teñen en conta os seguintes criterios:
- Rexistro das tarefas entregadas.
- Valoración das tarefas (presentación, contidos, ampliación ...).

Proba
extraordinaria de
setembro
Criterios de avaliación:
Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:
Procedementos e instrumentos de avaliación:

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)
Repaso, reforzo e ampliación de contidos coa participación en distintos
xogos interactivos na web.
Repaso e reforzo de contidos da materia co visionado de vídeos
publicados na web.
Actividades

Repaso, reforzo e ampliación de contidos e desenvolvemento das
competencias clave a través do proxecto interdisciplinar “O paso do
tempo”.
Repaso e reforzo de contidos a través de distintos exercicios escoller,
sinalar e completar.
Alumnado con conectividade:
Nunha situación onde a vontade de traballo é fundamental, a aprendizaxe
autónoma surxe como un pilar básico aos aprendizaxes.
Como docentes plantexamos unhas tarefas prácticas, lúdicas e
motivadoras para fomentar a autonomía no traballo diario.
Conectar cos intereses do alumnado será imprescindible, é por iso que na
comunicación coas familias búscase unha retroalimentación da
participación e a motivación do alumnado cos distintos formatos das
tarefas. Procurando desta maneira aproveitar os escasos recursos da
mellor forma posible.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Tendo en conta o aquí recollido, proponse vídeos en rede que expliquen
os distintos contidos, xogos didácticos no que o alumnado poida
autoavaliar os seus coñecementos, vídeo- titoriais en rede, entre outros
moitos recursos de carácter motivador.
A lectura está presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o
fomento da lectura e o desenvolvemento da comprensión lectora será
impulsado a través da proposta de diversas lecturas no período de
confinamento e da lectura semanal e traballo sobre a mesma do proxecto
“O paso do tempo”.
Alumnado sen conectividade:
A metodoloxía para o alumnado sen conectividade procurará un
achegamento a práctica á aula ordinaria para o que se utilizará material
individualizado adaptado as súas necesidades.
A comunicación coas familias é fundamental en ambos casos. Será unha
fonte de información e comunicación directa co alumnado a través da cal
poder valorar cambios metodolóxicos que se adapten ás distintas
situacións familiares.

Entre os principais recursos utilizados encóntrase:

Materiais e recursos

-

Recursos e materiais xerados polo profesorado.
Material didáctico ofrecido por distintas editoriais.
Vídeo públicos na web Youtube.com.
Material ofrecido pola web Actiludis.com.
Material ofrecido pola Mundoprimaria.com.
Materiais gratuítos sen autor encontrados en rede.

4. Información e publicidade
O alumnado é informado mediante unha carta ao inicio das tarefas que se
publican na web da escola martes e xoves ao longo da mañá. Nesta carta
infórmase do máis relevante das tarefas así como das posibilidades de
comunicación e dos cambios ou novedades relativas a escolarización.
Información ao
A información ao alumnado e familias sobre as tarefas propostas,
alumnado e ás familias
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

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/node/1803

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:
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1. Estándares de aprendizaxe, competencias imprescindibles e temporalización
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
4º LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto xornalístico oral
LG-B1.1 Comprender o sentido global de textos orais informativos dos
informativo dos medios de comunicación audiovisual, emitido de xeito
medios de comunicación audiovisuais emitidos con claridade, de xeito
claro, directo e sinxelo.
directo e estilo sinxelo
4º LGB1.1.2. Elabora un breve resumo dun texto oral.
4ºLGB1.2.1. Accede de xeito guiado a documentos, audiovisuais e dixitais
LG-B1.2 Utilizar de xeito guiado documentos audiovisuais valorándoos
para obter a información necesaria para realizar traballos ou completar
como instrumento de aprendizaxe.
información.
4ºLGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di
o interlocutor e intervindo coas propostas propias.
4º LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase e extrae o sentido global.
4ºLGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas,
LG-B1.3 Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do exposicións, narracións...) presentando coherentemente a secuencia de
ámbito académico.
ideas, feitos, vivencias e as súas opinións e preferencias, utilizando o
dicionario se é preciso e responde preguntas aclaratorias elementais sobre
o seu contido.
4º LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo, así como nos debates.
4º LGB1.4.1 Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala
LG-B1.4 Manter unha actitude de escoita activa, deixando falar os demais,
orais, sen interromper.
sen anticiparse ao que van dicir e respectando as súas opinións.
4º LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala.
4º LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.
4º LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos
intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua
LG-B1.5 Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se galega en calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra dela..
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que 4º LGB1.5.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso,
rexen a interacción oral.
para reforzalo e facilitar a súa comprensión.
4º LGB1.5.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación e
volume.
4º LGB1.5.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.
LG-B1.8 Reforzar a eficacia comunicativa das súas mensaxes orais, coa 4º LGB1.8.1. Utiliza a expresividade corporal para reforzar o sentido das
utilización de elementos propios da linguaxe xestual.
súas producións orais.
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Trim.
1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

LG-B1.10 Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas.
LG-B2.2 Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información
procedente de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións en textos.
LG-B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo e
esquematizar e resumir o seu contido.

LG-B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias para mellorar a lectura.

LG-B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para obter información
necesaria para a realización das súas tarefas.

LG-B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en galego adaptados aos
seus intereses.
LG-B2.8. Terinterese por ter unha biblioteca propia.
LG-B2.9. Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe
e medio de comunicación.
B2.10. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de
textos do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias.
LG-B3.3. Elaborar textos do ámbitoacadémico para obter, organizar e
comunicar información
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4º LGB1.10.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e
entoación adecuada a cada acto comunicativo.
4º LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de
gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións, relacionando esta co contido do
texto que acompañan.
4º LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo.
4º LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas
principais.
4º LGB2.3.3. Realiza o resumo, a partir de preguntas, dun texto sinxelo.
4º LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o posible contido dun texto antes
de lelo, axudándose do título e as ilustracións.
4ºLGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a
comprensión,cando é preciso.
4º LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para
obter información.
4º LGB2.5.2. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun
texto.
4ºLGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as palabras.
4º LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade e coa velocidade
adecuada.
4º LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa idade e aos seus intereses, en
silencio e sen dificultade.
4º LGB2.8.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus
libros.
4º LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e
medio de comunicación.
4º LGB2.10.1. Amosa certa autonomía lectora e capacidade de seleccionar
textos do seu interese.
4º LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as
lecturas feitas.
4º LGB3.3.1. Elabora por escrito textos moi sinxelos do ámbito académico
(cuestionarios, resumos, informes sinxelos, descricións, explicacións...) para
obter, organizar e comunicar información.
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1º, 2º
1º, 2º

2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º
1º, 2º
1º, 2º

2º

LG-B3.4. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non 4º LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non
verbal
verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic.
4º LGB3.6.1. Usa recursos sinxelos gráficos e paratextuais (ilustracións,
LG-B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a
subliñados, gráficos e tipografía) para facilitar a comprensión dos textos e
comprensión dos textos.
ilustrar o seu contido.
4º LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas
de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza,
LG-B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte
calidade caligráfica, interliñado... en calquera soporte.
e valorar a lingua escrita como medio de comunicación
4º LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e como
medio de obtención e coñecemento.
4º LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece
nestes, enunciados, palabras e sílabas.
4º LGB4.1.2. iIdentifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en
LG-B4.1 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á formas verbais dadas.
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 4º LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra,
coñecemento no uso da lingua.
diferenciando a sílaba tónica das átonas.
4º LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos, adxectivos determinantes e
cuantificadores
4º LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e cámbiao.
4º LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación.
4º LGB4.2.2. 2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas
LG-B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de nas súas producións escritas.
acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a necesidade de 4º LGB4.2.3. Valora a importancia do dominio da ortografía para asegurar
cinguirse a elas
unha correcta comunicación escrita entre as persoas falantes dunha
mesma lingua e para garantir unha adecuada interpretación dos textos
escritos.
4º LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación.
LG-B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como
4º LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións.
construír correctamente as oracións desde o punto de vista sintáctico, nas
4º LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de
producións orais e escritas
colocación do pronome átono.
4º LGB4.4.1. Usa diversos conectores básicos entre oracións: adición,
LG-B4.4. Recoñecer e empregar os conectores básicos
causa, oposición, contradición..
LG-B4.7. Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, 4º LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e
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1º, 2º
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1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

2º
1º

formando familias de palabras.
antónimos e palabras polisémicas de uso habitual, para comprender e
4º LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas
producir textos
de uso habitual.
LG-B4.8. Valorar a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e 4º LGB4.8.1. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade
pluricultural de España e de Europa.
plurilingüe e pluricultural de España e de Europa.
4º LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da
literatura popular oral galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións,
LG-B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da
ditos) e da literatura galega en xeral.
literatura popular galega, así como da literatura galega en xeral.
4º LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte
de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.
4º LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil,
LG-B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptacións
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, en diferentes
breves de obras clásicas e literatura actual, en diferentes soportes
soportes.
LG-B5.6 Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 4º LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de
comunicación, fonte de coñecemento doutros mundos, tempos e comunicación, fonte de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas,
culturas, e como recurso de gozo persoal.
e como recurso de gozo persoal.
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Observación sistemática
Probas específicas
Cuestionarios
Rúbricas
Instrumentos:
Escalas de observación
Permiten establecer estimacións dentro dun continuo
- Categorías:
Identifica a frecuencia (exemplo: sempre, ás veces, nunca) o caracterización
(Exemplo: Iniciado, en proceso, consolidado)
- Numérica:
Determina o logro e a intensidade (de 1 de 4, de 1 a 5, 1 a 6, ou de 1 a 10)
- Descriptiva:
Incorpora frases descriptivas. Exemplo: “Traballa e trae o material pero non
toma iniciativas”, o ben, “Suxire ideas e traballa adecuadamente”.
Listas de control
Rexistra a ausencia ou presencia dun determinado ítem.

Avaliación

Rexistro anecdótico
Recollen comportamentos non previsibles de antemán e aportan información
significativa do día a día.
Probas específicas obxectivas
Con preguntas moi concretas e opcións de resposta fixa para que o alumno
escolla, sinale ou complete.
Probas específicas abertas
Con preguntas ou temas nas que o alumno debe construír as respostas.
Probas específicas de interpretación de datos
Preguntas para interpretar imaxes, gráficas
Probas específicas de exposición dun tema
Cuestionarios abertos:
Son aqueles nos que se pregunta algo e se deixa liberdade para o tipo de
resposta.
Cuestionarios pechados:
Ofrecen determinadas respostas.
Rúbricas:
A rúbrica é unha ferramenta de valoración empregada para reflectir o grao de
cumplimento dunha actividade ou traballo na que se divide o obxectivo da
tarefa en indicadores de logro, identificando o rendemento do alumno ou
alumna cun destes indicadores.

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en conxunto as
avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de
desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles
previamente definidas.
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres
así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso,
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro
trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
Cualificación
final

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter
valor positivo para a cualificación do alumnado.
O procedemento para obter a cualificación final de curso rexistra como base a
cualificación obtida na materia do segundo trimestre tendo en conta o carácter
global e continuo da avaliación.
As actividades entregadas na fase non presencial ofertan o aumento máximo de
1 punto sobre a cualificación do segundo trimestre.
Para obter este aumento se teñen en conta os seguintes criterios:
- Rexistro das tarefas entregadas.
- Valoración das tarefas (presentación, contidos, ampliación ...).

Proba
extraordinaria de
setembro
Criterios de avaliación:
Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:
Procedementos e instrumentos de avaliación:

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)
Repaso, reforzo e ampliación de contidos coa participación en distintos
xogos interactivos na web.
Repaso e reforzo de contidos da materia co visionado de vídeos
publicados na web.
Actividades

Repaso, reforzo e ampliación de contidos e desenvolvemento das
competencias clave a través do proxecto interdisciplinar “O paso do
tempo”.
Repaso e reforzo de contidos a través de distintos exercicios escoller,
sinalar e completar.
Alumnado con conectividade:
Nunha situación onde a vontade de traballo é fundamental, a aprendizaxe
autónoma surxe como un pilar básico aos aprendizaxes.
Como docentes plantexamos unhas tarefas prácticas, lúdicas e
motivadoras para fomentar a autonomía no traballo diario.
Conectar cos intereses do alumnado será imprescindible, é por iso que na
comunicación coas familias búscase unha retroalimentación da
participación e a motivación do alumnado cos distintos formatos das
tarefas. Procurando desta maneira aproveitar os escasos recursos da
mellor forma posible.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Tendo en conta o aquí recollido, proponse vídeos en rede que expliquen
os distintos contidos, xogos didácticos no que o alumnado poida
autoavaliar os seus coñecementos, vídeo- titoriais en rede, entre outros
moitos recursos de carácter motivador.
A lectura está presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o
fomento da lectura e o desenvolvemento da comprensión lectora será
impulsado a través da proposta de diversas lecturas no período de
confinamento e da lectura semanal e traballo sobre a mesma do proxecto
“O paso do tempo”.
Alumnado sen conectividade:
A metodoloxía para o alumnado sen conectividade procurará un
achegamento a práctica á aula ordinaria para o que se utilizará material
individualizado adaptado as súas necesidades.
A comunicación coas familias é fundamental en ambos casos. Será unha
fonte de información e comunicación directa co alumnado a través da cal
poder valorar cambios metodolóxicos que se adapten ás distintas
situacións familiares.

Entre os principais recursos utilizados encóntrase:

Materiais e recursos

-

Recursos e materiais xerados polo profesorado.
Material didáctico ofrecido por distintas editoriais.
Vídeo públicos na web Youtube.com.
Material ofrecido pola web Actiludis.com.
Material ofrecido pola Mundoprimaria.com.
Materiais gratuítos sen autor encontrados en rede.

4. Información e publicidade
O alumnado é informado mediante unha carta ao inicio das tarefas que se
publican na web da escola martes e xoves ao longo da mañá. Nesta carta
infórmase do máis relevante das tarefas así como das posibilidades de
comunicación e dos cambios ou novedades relativas a escolarización.
Información ao
A información ao alumnado e familias sobre as tarefas propostas,
alumnado e ás familias
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

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/node/1803

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:
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1. Estándares de aprendizaxe, competencias imprescindibles e temporalización
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
4º VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade relacionando a
representación que faide un mesmo e a imaxe que expresan das demais
VSC-B1.1 Crear unha imaxe positiva de un mesmo tomando decisións
persoas.
meditadas e responsables, baseadas nun bo autoconcepto.
4º VSCB1.1.2. Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas propias
calidades e limitacións
4º VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás
VSC-B1.2 Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na
demais persoas.
dignidade persoal.
4º VSCB1.2.2. Actúa de forma respectable e digna.
4º VSCB1.3.1 Reflexiona, sintetiza e estrutura os seus pensamentos.
VSC-B1.3 Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando
4º VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e a
as emocións de forma positiva.
resolución de conflitos, de xeito guiado.
4º VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo
paraa consecución de obxectivos.
VSC-B1.4 Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación
4º VSCB1.4.2.Asume as súas responsabilidades durante a colaboración.
intrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos.
4º VSCB1.4.3. Realiza unha autoavaliación responsable da execución das
tarefas.
VSC-B1.5 Adquirir capacidades para tomar decisións de forma
4º VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento creativo na análise de problemas e na
independente, manexando as dificultades para superar frustracións e
formulación de propostas de actuación.
sentimentos negativos ante os problemas.
4º VSCB1.6.1. Participa na resolución de problemas escolares con
VSC-B1.6 Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento seguridade e motivación.
para conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común.
4º VSCB1.6.2. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias
para abordar proxectos sobre valores sociais.
VSC-B1.7 Propoñerse desafíos e levalos a cabo mediante unha toma de 4º VSCB1.7.1. Sopesa as consecuencias das súas accións.
decisión persoal, meditada e responsable, desenvolvendo un bo sentido 4º VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto cara aos demais en
do compromiso respecto a un mesmo e aos demais.
situacións formais e informais da interacción social.
VSC-B2.1 Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 4º VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, sentimentos e emocións.
4º VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal.
verbal e non verbal, en consonancia cos sentimentos.
4º VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en
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Trim.
1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

exposicións orais.
4º VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos.
4º VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación desde o
VSC-B2.2 Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva punto de vista da persoa que fala.
con empatía.
4º VSCB2.2.2. Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e
pensamentos que subxacen no que se está a dicir.
VSC-B2.5 Dialogar creando pensamentos compartidos con outras persoas 4º VSCB2.5.1 Relaciona diferentes ideas e opinións para atopar os seus
para atopar o mellor argumento.
aspectos comúns.
4º VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas.
VSC-B2.6 Establecer relacións interpersoais positivas empregando
4º VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades grupais e reflexiona
habilidades sociais.
sobre a súa contribución á cohesión dos grupos sociais aos que pertence.
4º VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais.
VSC-B2.7 Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas.
4º VSCB2.7.2. Recoñece, identifica e expresa as calidades doutras persoas
4º VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo.
VSC-B2.8 Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes
4º VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables,
cooperativas e establecendo relacións respectuosas.
baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua.
4º VSCB3.1.1 Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.
VSC-B3.1 Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto
4º VSCB3.1.2 Pon de manifesto unha actitude aberta cara ás demais persoas
unhaactitude aberta cara aos demais e compartindo puntos de vista e
compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na
sentimentos.
aula.
4º VSCB3.2.1 Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a
aprendizaxe.
VSC-B3.2 Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e
4º VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente estratexias de axuda entre iguais.
amosando condutas solidarias.
4º VSCB3.2.4. Respecta as regras durante o traballo en equipo.
4º VSCB3.2.5. Emprega destrezas de interdependencia positiva.
4º VSCB3.3.1. Percibe e verbaliza a necesidade de que existan normas de
VSC-B3.3 Implicarse na elaboración e no respecto das normas da
convivencia nos diferentes espazos de interacción social.
comunidade educativa empregando o sistema de valores persoal que
4º VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula.
constrúe a partir dos valores universais.
4º VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar.
VSC-B3.5 Comprender a importancia dos dereitos da infancia, valorando 4ºVSCB3.5.1. Argumenta a necesidade de protexer os dereitos básicos da
as condutas que os protexen.
infancia.
4º VSCB3.5.2. Xustifica a importancia de que todos os nenos e nenas
reciban axuda.
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1º, 2º

1º, 2º
1º, 2º
1º, 2º
1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

1º, 2º

4º VSCB3.5.3. Razoa as consecuencias da explotación infantil e a trata de
nenos e nenas.
VSC-B3.6 Comprender a correlación entre dereitose deberes, valorando 4º VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación entre dereitos e deberes.
situacións reais en relación aos dereitos da infancia e respectando a 4ºVSCB3.6.2. Razoa a valoración de situacións reais expostas en internet, en
igualdade de dereitos de nenos e nenas no contexto social.
relación aos dereitos da infancia.
VSC-B3.7 Comprender e valorar a igualdade de dereitos de homes e
4ºVSCB3.7.1. Expón de forma argumentada a importancia de valorar a
mulleres, a corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o coidado da
igualdade de dereitos de homes e mulleres, a corresponsabilidade nas
familia, argumentando en basea procesos de reflexión, síntese e
tarefas domésticas e o coidado da familia.
estruturación.
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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1º, 2º

1º, 2º

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Observación sistemática
Probas específicas
Cuestionarios
Rúbricas
Instrumentos:
Escalas de observación
Permiten establecer estimacións dentro dun continuo
- Categorías:
Identifica a frecuencia (exemplo: sempre, ás veces, nunca) o caracterización
(Exemplo: Iniciado, en proceso, consolidado)
- Numérica:
Determina o logro e a intensidade (de 1 de 4, de 1 a 5, 1 a 6, ou de 1 a 10)
- Descriptiva:
Incorpora frases descriptivas. Exemplo: “Traballa e trae o material pero non
toma iniciativas”, o ben, “Suxire ideas e traballa adecuadamente”.
Avaliación

Listas de control
Rexistra a ausencia ou presencia dun determinado ítem.
Rexistro anecdótico
Recollen comportamentos non previsibles de antemán e aportan información
significativa do día a día.
Probas específicas abertas
Con preguntas ou temas nas que o alumno debe construír as respostas.
Probas específicas de interpretación de datos
Preguntas para interpretar imaxes, gráficas
Probas específicas de exposición dun tema
Rúbricas:
A rúbrica é unha ferramenta de valoración empregada para reflectir o grao de
cumplimento dunha actividade ou traballo na que se divide o obxectivo da
tarefa en indicadores de logro, identificando o rendemento do alumno ou
alumna cun destes indicadores.

Cualificación
final

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado considerará en conxunto as
avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de
desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles
previamente definidas.
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres
así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso,
ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro
trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter

valor positivo para a cualificación do alumnado.
O procedemento para obter a cualificación final de curso rexistra como base a
cualificación obtida na materia do segundo trimestre tendo en conta o carácter
global e continuo da avaliación.
As actividades entregadas na fase non presencial ofertan o aumento máximo de
1 punto sobre a cualificación do segundo trimestre.
Para obter este aumento se teñen en conta os seguintes criterios:
- Rexistro das tarefas entregadas.
- Valoración das tarefas (presentación, contidos, ampliación ...).
Proba
extraordinaria de
setembro
Criterios de avaliación:
Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:
Procedementos e instrumentos de avaliación:

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)
Repaso, reforzo e ampliación de contidos coa participación en distintos
xogos interactivos na web.
Repaso e reforzo de contidos da materia co visionado de vídeos
publicados na web.
Actividades

Repaso, reforzo e ampliación de contidos e desenvolvemento das
competencias clave a través do proxecto interdisciplinar “O paso do
tempo”.
Repaso e reforzo de contidos a través de distintos exercicios escoller,
sinalar e completar.
Alumnado con conectividade:
Nunha situación onde a vontade de traballo é fundamental, a aprendizaxe
autónoma surxe como un pilar básico aos aprendizaxes.
Como docentes plantexamos unhas tarefas prácticas, lúdicas e
motivadoras para fomentar a autonomía no traballo diario.
Conectar cos intereses do alumnado será imprescindible, é por iso que na
comunicación coas familias búscase unha retroalimentación da
participación e a motivación do alumnado cos distintos formatos das
tarefas. Procurando desta maneira aproveitar os escasos recursos da
mellor forma posible.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Tendo en conta o aquí recollido, proponse vídeos en rede que expliquen
os distintos contidos, xogos didácticos no que o alumnado poida
autoavaliar os seus coñecementos, vídeo- titoriais en rede, entre outros
moitos recursos de carácter motivador.
A lectura está presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o
fomento da lectura e o desenvolvemento da comprensión lectora será
impulsado a través da proposta de diversas lecturas no período de
confinamento e da lectura semanal e traballo sobre a mesma do proxecto
“O paso do tempo”.
Alumnado sen conectividade:
A metodoloxía para o alumnado sen conectividade procurará un
achegamento a práctica á aula ordinaria para o que se utilizará material
individualizado adaptado as súas necesidades.
A comunicación coas familias é fundamental en ambos casos. Será unha
fonte de información e comunicación directa co alumnado a través da cal
poder valorar cambios metodolóxicos que se adapten ás distintas
situacións familiares.

Entre os principais recursos utilizados encóntrase:

Materiais e recursos

-

Recursos e materiais xerados polo profesorado.
Material didáctico ofrecido por distintas editoriais.
Vídeo públicos na web Youtube.com.
Material ofrecido pola web Actiludis.com.
Material ofrecido pola Mundoprimaria.com.
Materiais gratuítos sen autor encontrados en rede.

4. Información e publicidade
O alumnado é informado mediante unha carta ao inicio das tarefas que se
publican na web da escola martes e xoves ao longo da mañá. Nesta carta
infórmase do máis relevante das tarefas así como das posibilidades de
comunicación e dos cambios ou novedades relativas a escolarización.
Información ao
A información ao alumnado e familias sobre as tarefas propostas,
alumnado e ás familias
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

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifeal/node/1803

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPI DO FEAL.
CURSO: 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIA:LINGUA ESTRANXEIRA-INGLÉS
DEPARTAMENTO:INGLÉS
DATA:07/05/2020
MESTRA: ANA RAMIL FERREIRO

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
(1º/2º trimestres)……………………………………………………………………………………………..p2
2. Estándares de aprendizaxe e competencias (3ºtrimestre)………………………………….. p4

3.Avaliación e cualificación………………………………………………………………………………………p5
4.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,
e no seu caso ampliación)………………………………………………………………………………….p6
5.Información e publicidade……………………………………………………………………………………..p6

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 6

CENTRO:CPI O FEAL
CURSO: 2º PRIMARIA
MATERIA:LINGUA ESTRANXEIRA, INGLÉS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (1º/2º TRIMESTRE)
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos
orais moi breves con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso cotiá
con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos presentes nas
situacións comunicativas e conectados cos propios intereses e coas propias
experiencias, articulados con claridade e lentamente, transmitidos de viva voz
ou por a través de recursos multimedia que non distorsionen a mensaxe.
B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a
comprensión do sentido xeral, e a información mais importante do texto.

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de textos
orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios
audiovisuais ou da Internet adecuados a súa idade. CCL

1º T,2ºT

PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións
coñecidas en textos orais (contos, cancións e conversas) sobre temas familiares
ou do seu interese e expresados con claridade e que conten con apoio visual. CCL

2ºT

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación
PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e
sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata,
elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese,
usando expresións e frases coñecidas e de uso frecuente, normalmente illadas
sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación
ou enlazadas con conectores básicos (and/or/then).
comprensibles. CCL,CSC

1ºT,2ºT

B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais de
comunicación que requiran un intercambio directo de información en áreas
de necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha pronuncia axeitada
e empregando as convencións propias do proceso comunicativo.

2ºT

B2.3. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación.

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás.
CCL

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. CSC

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e
de uso diario.
B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis
importantes en textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de
forma oral e de interese para o alumnado, e conte con apoio visual en soporte
papel ou dixital.

PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e.
cancións, conversas telefónicas ou dramatizacións). CCL,CSC

B3.2. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de
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1ºT,2ºT

sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos.

apoio visual, acorde a súa idade procedente dos medios de comunicación
adaptados a súa competencia lingüística. CCL
PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de
comprensión lectora. CCL,CAA

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións
comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e interrogacións.
B4.1. Escribir textos sinxelos propios, 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
PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá
súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións
traballadas previamente de forma oral. CCL
familiares e predicibles.

2ºT

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a
produción de textos escritos
B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir
con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha
ortografía aceptable.

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando a
estrutura gramatical coñecida. CCL

1ºT,2ºT

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha
comprensión adecuada do texto oral e escrito.

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua
estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos propios,
amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. CCL,CSC,CAA

1ºT,2ºT

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura.

PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura.
CCL,CSC

1ºT,2ºT

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou
simuladas en contextos dirixidos.
B5.4. Obter e dar información persoal, sobre o seu contorno máis inmediato
en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula.

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase
como, por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto,
que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. CCL

1ºT,2ºT

2ºT

1ºT,2ºT
PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente. CCL,CAA,CSC
PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de
aprendizaxe cotiás en distintos contextos. CCL,CSC

2ºT

2ºT

B5.6. Expresar e identificar localización de persoas, de obxectos e de lugares.

PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización
(obxectos, espazos, seres vivos …) CCL,CSC

PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o
acordo, a preferencia, desexo ou a capacidade.

PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o acordo, a 2ºT
preferencia, desexo ou a capacidade. CCL,CSC
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B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan
información.CCL

1º,2ºT

B5.10. Mostrar un control sobre un conxunto de estruturas gramaticais
sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio
memorizado.

2ºT
PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións
habituais.CCL,CAA

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

PLEB5.13 Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para
2ºT
participar nas interaccións de aula ou fora da aula, ler textos próximos a súa idade
e escribir con léxico traballado previamente. CCL, CAA

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

Estándar de aprendizaxe e competencias

B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos
diferentes contextos comunicativos de forma significativa.

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en
interaccións orais nas que participa que traten sobre temas
familiares procedentes de diferentes medios de comunicación
e da Internet. CCL,CAA

3ºT

B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar
actividades preelaboradas polo persoal docente.

PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC para a produción de
textos sinxelos. CCL, CD

3ºT

B5.5. Expresar nocións básicas relativas a rutinas, tempo, vestimenta e prezo.

PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e
as rutinas do día, prezos, vestimenta.CCL

3ºT

B5.12. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de
producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas
(horarios, hábitos, festividades…).

PLEB5.12. Compara aspectos lingüísticos e culturais das
linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr
unha competencia integrada a través de producións
audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.
CCL,CAA

3ºT
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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.

PÁXINA 6 DE 6

CENTRO:CPI O FEAL
CURSO: 2º PRIMARIA
MATERIA:LINGUA ESTRANXEIRA, INGLÉS

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

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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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
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PÁXINA 3 DE 6

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

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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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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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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.

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.
Criterio de avaliación

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Estándar de aprendizaxe

B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de participante como de espectador
ou espectadora, ante as posibles situacións conflitivas xurdidas, 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.)
EFB1.1.5. Demostra un nivel de autoconfianza axeitada ás súas capacidades. (1º e 2º
TRIM.)

B1.2. Buscar e presentar información e compartila, utilizando fontes de
información determinadas e facendo uso das tecnoloxías da información e a
comunicación como recurso de apoio á área.

EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes
situacións e respecta as opinións dos e das demais. (1º e 2º TRIM.)

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.)
B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable,
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. (1º e 2º TRIM.)
respectándose a si mesmo/a e aos outros e outras nas actividades físicas e nos EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. (1º e
xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con interese e
2º TRIM.)
iniciativa individual e traballo en equipo.
EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das
competicións con deportividade. (1º e 2º TRIM.)
EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas de educación viaria en contornos habituais
e non habituais. (1º TRIM.)

B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das demais.
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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.)
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EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que comportan
as aprendizaxes de novas habilidades. (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.

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.
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EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración. (1º TRIM.)
EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en diferentes
posturas e posicións, durante un tempo determinado. (2º TRIM.)
EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en
movementos segmentarios básicos e no control postural. (1º TRIM.)
EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en
movemento, con e sen manipulación de distintos móbiles. (1º TRIM.)
EFB2.2.5. Mellora a súa eficacia nas repostas motrices ante combinacións de
estímulos visuais, auditivos e táctiles no tempo e no espazo. (1º TRIM.)

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos e en actividades
físico-deportivas e artístico-expresivas, intentando non perder o equilibrio nin a
continuidade, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais. (1º e
2º TRIM.)
EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de contornos
e de actividades físico-deportivas e artístico-expresivas sen perder o equilibrio e a
continuidade, axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais. (1º e
2º TRIM.)
EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos
(lanzamento, recepción) a diferentes tipos de contornos e de actividades físicodeportivas e artístico-expresivas aplicando os xestos e utilizando os segmentos
dominantes. (2º TRIM.)
EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices de xiro en diferentes tipos de contornos
sen perder o equilibrio e a continuidade, tendo en conta dous eixes corporais e os
dous sentidos, e axustando a súa realización aos parámetros espazo-temporais. (2º
TRIM.)
EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superficies. (2º TRIM.)
EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en
contornos non habituais con certo nivel de incertezas. (1º TRIM.)
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B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha actitude
responsable cara a un mesmo ou mesma.

EFB5.1.1. Participa activamente nas actividades propostas para mellorar as
capacidades físicas relacionándoas coa saúde. (1º TRIM.)
EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de alimentación coa actividade física
(horarios de comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos etc.). (1º e 2º
TRIM.)
EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde. (1º e 2º
TRIM.)
EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados recoñecendo a súa importancia para
saúde. (1º e 2º TRIM.)
EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma. (2º TRIM.)

B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a
intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas posibilidades e a
súa relación coa saúde.

EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de partida das capacidades físicas orientadas á saúde.
(1º TRIM.)
EFB5.2.3. Percibe e comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ás demandas da
estrutura da clase de Educación física. (2º TRIM.)

B5.3. Identificar e interiorizar a importancia da prevención, a recuperación e
as medidas de seguridade na realización da práctica da actividade física.

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da actividade física, sendo capaz de
realizar o quecemento con certa autonomía. (2º TRIM.)

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de actividades
físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para resolver as
situacións motrices, actuando de forma individual, coordinada e cooperativa e
desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos e actividades.

EFB6.1.1. Consolida o uso dos recursos adecuados para resolver situacións básicas de
táctica individual e colectiva en situacións motrices habituais. (1º e 2º TRIM.)
EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en distintos xogos e actividades
físicas. (1º TRIM.)

B6.3 Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os introducidos
noutras áreas coa práctica de actividades físico-deportivas.
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EFB6.3.1. Distingue as capacidades físicas básicas implicadas nos xogos e nas
actividades deportivas. (1º TRIM.)
EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes individuais e colectivos estratexias de
cooperación e de oposición. (2º TRIM.)
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B6.4. Manifestar respecto cara ao contorno e o medio natural nos xogos e
actividades ao aire libre, identificando e realizando accións concretas dirixidas
á súa preservación.
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EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos residuos que se xeran nas actividades
no medio natural. (1º TRIM.)
EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais, respectando a flora e a fauna do lugar. (1º
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).

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: 30%
Cualificación final
 HIXIENE / INDUMENTARIA: 20%
-

Entrega das tarefas propostas do 3º trimestre durante o confinamento como
aspecto para subir u manter 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
tamaño, raquetas/palas, etc.)
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4.

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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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: CUARTO
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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e
coñecer exemplos de obras variadas da nosa cultura e doutras culturas.
B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os
elementos que as compoñen.
B1.4. Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, amosando
interese por coñecer instrumentos doutras culturas.

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a
audición dunha peza musical.
EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de Galicia.
EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e instrumentos, e agrupacións
instrumentais ou vocais.
EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases traballados.
EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos.
EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión.

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e representa graficamente
a súa estrutura.
B1.5. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical, así
como rexistros e aplicacións informáticas para a análise e a produción musical. EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para representar ou realizar tarefas de
análise e produción musical. (3ª avaliación- non avaliable)
B2.1. Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais, en
EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos.
solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe
EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos
musical, así como valorar o traballo feito, avaliar o resultado e propor accións
agrupamentos, con e sen acompañamento.
de mellora.
B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión
EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de
corporal e a danza.
sentimentos e emocións e como forma de interacción social.
B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e
EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.
doutras culturas.
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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
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 preguntas.
Audicións de distintos estilos musicais: tradicionais, de outras culturas,
do folclore popular, música exótica, música clásica…
Vídeos para acompañar cancións con percusión corporal.
Fichas para traballar a parte teórica da música.

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 o correo electrónico.

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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