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1. COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

Esta adaptación da programación fíxose tendo en conta os principios e fins perseguidos na 

etapa, sinalados na lexislación vixente pola Lei Orgánica 8/2013 de 9 de decembro, de 

Educación, Real Decreto 126/2014 do 28 de febreiro e Decreto 105/2014 do 4 de setembro, 

que establece as ensinanzas mínimas e o currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. 

En relación ás competencias clave, potenciaranse todas as que veñen fixadas no currículo. 

Para que a súa adquisición sexa eficaz, deben integrarse de forma  efectiva, a tal fin 

deseñaranse neste período de docencia telemática actividades de aprendizaxe integradas, 

permitindo que o alumno/a avance cara os resultados de aprendizaxe en máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

1. Comunicación lingüística (CCL): A través de actividades de comprensión lectora, 

expresión escrita ou oral nas que teñan que buscar e procesar información. 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): A 

través da resolución de operacións e problemas presentes na vida cotiá, potenciando 

o seu razoamento. 

3. Competencia dixital (CD): A través do uso das TIC para a resolución de tarefas. 

4. Aprender a aprender (CAA): Con actividades que lle impliquen a reflexión sobre como 

e porqué aprenden, co fin de que sexan capaces de iniciar, xestionar e persistir no seu 

propio aprendizaxe. 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC): A través de tarefas que impliquen control das 

emocións, comprensión de problemas sociais, compromiso de participación activa, 

entre outras. 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Con actividades que impliquen 

un incremento da creatividade, innovación, así como que sexan capaces de planificar 

e xestionar os seus proxectos como elaborar un horario de traballo persoal, realizar 

retos persoais, aprender dos seus erros... 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC): Con tarefas enfocadas ao incremento da súa 

actitude crítica e positiva ante a diversidade, produción de mensaxes artísticos 

potenciando a súa creatividade, iniciativa e imaxinación.  
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2. CRITERIOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES 

En cada área os contidos agrúpanse en bloques, o que permite organizar de diferentes formas os elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis 

axeitada ás características das aprendizaxes e do grupo de alumnos/as ao que van dirixidos. Dada a situación xerada polo COVID-19 na terceira 

avaliación, e tendo en conta as dúas anteriores, expóñense na seguinte táboa os criterios e estándares mínimos (D. 126/2014) para alcanzar os 

obxectivos propostos nesta etapa educativa. 

2.1 ÁREA DE LINGUA CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B.1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando a quenda de palabra e a intervención dos e 

das demais. 

LCB1.1.1. Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa 

claridade. 

LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de 

quendas,  respecto da opinión dos e das demais. Integra de xeito global os 

recursos verbais e non verbais para comunicarse oralmente, identificando o 

valor comunicativo destes. 

B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e 

integrala na produción propia. 

LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos 

para comunicarse nas interaccións orais. 

LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas. 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais de textos orais breves e 

sinxelos de diferente tipoloxía, segundo a forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención 

LCB1.5.3.  Responde preguntas sinxelas correspondentes á comprensión 

literal. 

LCB1.5.4. Utiliza de xeito guiado a información recollida, para levar a cabo 
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comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). diversas actividades en situacións de aprendizaxe. 

B1.9. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar.   
LCB1.9.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e 

aprender: escoita e pregunta para asegurar a comprensión. 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio diferentes textos. 

LCB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, diferentes tipos de textos apropiados 

á súa idade.   

LCB2.1.2. Le en silencio textos sinxelos próximos á súa experiencia. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e 

valorar a lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a 

ortografía correcta e como gozo persoal. 

LCB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, 

textos de diversa tipoloxía textual. 

B2.3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a comprensión 

lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.3. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e de 

ilustracións redundantes. 

LCB2.3.4. Relaciona a información contida nas  ilustracións coa información 

que aparece no texto. 

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 

comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras 

ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do 

nivel. 

LCB3.1.3. Reproduce textos ditados sinxelos. 

LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando 

riscos, inclinación de liñas etc. 

B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita 
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escrita dos seus compañeiros. dos seus compañeiros. 

B3.5. Usar unha linguaxe respectuosa coa diversidade, evitando 

expresións discriminatorias e prexuízos. 

LCB3.5.1. Exprésase, por escrito, evitando unha linguaxe non sexista e non 

respectuosa coas diferenzas. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 

gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e 

significado das palabras e campos semánticos), así como as regras de 

ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro, 

ao producir textos orais e escritos. 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 

B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita 

a través do coñecemento da lingua. 

LCB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de xénero e número, na 

expresión oral e escrita. 

LCB4.3.3. Aplica, con axuda, as normas de acentuación (sílabas tónicas) nas 

súas producións escritas. 

LCB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 

B5.1. Valorar os textos literarios como fonte de lecer e información. 
LCB5.1.1. Valora e recoñece de forma global, distintos textos literarios 

sinxelos, como fonte de lecer e de información. 

B.5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 

galega, como vehículo de comunicación e como recurso de Lecer 

persoal. 

LCB.5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 

galega, como vehículo de comunicación e como recurso de lecer persoal. 
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2.2 ÁREA DE LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B.1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando a quenda de palabra e a intervención dos e 

das demais. 

LGB.1.1. Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con certa 

claridade 

LGB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de 

quendas, respecto da opinión dos e das demais. Integra de xeito global os 

recursos verbais e non verbais para comunicarse oralmente, identificando o 

valor comunicativo destes. 

B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e 

integrala na produción propia. 

LGB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos 

para comunicarse nas interaccións orais. 

LGB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas. 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais de textos orais breves e 

sinxelos de diferente tipoloxía, segundo a forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). 

LGB1.5.3. Responde preguntas sinxelas correspondentes á comprensión 

literal. 

LGB1.5.4. Utiliza de xeito guiado a información recollida, para levar a cabo 

diversas actividades en situacións de aprendizaxe. 

B1.9. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar.   
LGB1.9.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e 

aprender: escoita e pregunta para asegurar a comprensión. 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio diferentes textos. 
LGB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, diferentes tipos de textos apropiados 

á súa idade.   
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LGB2.1.2. Le en silencio textos sinxelos próximos á súa experiencia. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e 

valorar a lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a 

ortografía correcta e como gozo persoal. 

LGB2.2.1. Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, 

textos de diversa tipoloxía textual. 

B2. 3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a 

comprensión lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

LGB2.3.3. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e de 

ilustracións redundantes. 

LGB2.3.4. Relaciona a información contida nas  ilustracións coa información 

que aparece no texto. 

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 

comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras 

ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

LGB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas, propias do 

nivel. 

LGB3.1.3. Reproduce textos ditados sinxelos. 

LGB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando 

riscos, inclinación de liñas etc. 

B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción 

escrita dos seus compañeiros. 

LGB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita 

dos seus compañeiros. 

B3.5. Usar unha linguaxe respectuosa coa diversidade, evitando 

expresións discriminatorias e prexuízos. 

LGB3.5.1. Exprésase, por escrito, evitando unha linguaxe non sexista e non 

respectuosa coas diferenzas. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a LGB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro, 
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gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e 

significado das palabras e campos semánticos), así como as regras de 

ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

ao producir textos orais e escritos. 

LGB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

LGB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas. 

B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita 

a través do coñecemento da lingua. 

LGB4.3.2. Aplica as normas de concordancia de xénero e número, na 

expresión oral e escrita. 

LGB4.3.3. Aplica, con axuda, as normas de acentuación (sílabas tónicas) nas 

súas producións escritas. 

LGB4.3. 4. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 

B5.1. Valorar os textos literarios como fonte de lecer e información. 
LGB5.1.1. Valora e recoñece de forma global, distintos textos literarios 

sinxelos, como fonte de lecer e de información. 

B.5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 

galega, como vehículo de comunicación e como recurso de Lecer 

persoal. 

LGB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 

galega, como vehículo de comunicación e como recurso de lecer persoal. 
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2.3 ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.3. Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a comprender 

textos sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico. 

CSB1.3.1. Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos 

de carácter social, xeográfico e histórico. 

B2.1. Recoñecer e situar os elementos principais do sistema solar: o Sol, 

os planetas e as súas características básicas empregando as TIC. 

CSB2.1.1. Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, 

os planetas e recoñece algunha das súas características básicas empregando 

as TIC. 

B2.2. Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo as 

súas características principais, movementos e consecuencias máis 

directas que producen na súa vida diaria e na contorna próxima. 

CSB2 2.1. Describe de forma sinxela os movementos terrestres, o eixe do xiro 

e os polos xeográficos. 

CSB2.2.3. Identifica a Lúa como satélite da Terra e describe algunha das súas 

característica principais.   

B2.4. Identificar as distintas formas de representar a superficie terrestre 

e localizar o lugar no que vive. 

CSB2.4.1. Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, 

mapas, planisferios e globos terráqueos. 

B2.6. Orientarse no espazo próximo empregando algunha técnica de 

orientación e instrumentos. 

CSB2.6.1. Orientase no espazo empregando algunha técnica de orientación e 

instrumento. 

B2.12. Explicar como se produce o ciclo da auga e as súas fases 

relacionándoos cos elementos da paisaxe da súa contorna próxima. 

CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da 

auga. 

B2.13. Explicar que é unha paisaxe, os seus elementos básicos e 

recoñecer os distintos tipos de paisaxes de Galicia. 

CSB2.13.1. Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece as 

diferentes tipos de paisaxe básicas na comunidade autónoma. 
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B2.15. Explicar a importancia e as consecuencias da intervención 

humana no medio próximo valorando a necesidade dun 

desenvolvemento sostible. 

CSB2.15.1. Explica o impacto e as consecuencias negativas que a acción 

humana ten sobre o medio máis próximo. 

CSB2.15.2. Explica a importancia de coidar a atmosfera e as consecuencias de 

non facelo. 

B3.2. Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística de 

Galicia respectando as diferenzas. 

CSB3.2.1. Recoñece, partindo da realidade galega, a diversidade cultural, 

social, política e lingüística nun mesmo territorio como fonte de 

enriquecemento cultural. 

B3.5. Coñecer as normas básicas e sinxelas de circulación e utilizalas 

como persoa usuaria de medios de transporte. 
CSB3.5.1. Coñece, utiliza e respecta as normas básicas de circulación. 
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2.4 ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou problemas que ocorren no 

seu contorno por medio da observación, e obter unha información.    

CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno 

mediante a observación obtén unha información. 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis 

importantes para o seu funcionamento.   

CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa do propio corpo, o seu funcionamento 

nun sentido global e os cambios nas distintas etapas da vida.   

CNB2.1.2. Coñece os principais órganos vitais e entende a súa importancia no 

funcionamento do organismo. 

B2.2. Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o 

desenvolvemento persoal de determinados hábitos de alimentación, 

hixiene, exercicio físico e descanso deseñando protocolos para a súa 

prevención. 

CNB2.2.1 Emprega hábitos de hixiene, de exercicio e de alimentación sa na 

escola. 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade. 

CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función dos nutrientes principais. 

CNB2.3.2. Diferencia entre dieta equilibrada e non equilibrada e elabora un 

menú saudable na escola. 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais e plantas 

do seu contorno próximo, recoñecer as súas características principais e 

buscar información en fontes variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica 

animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con criterio científico. 

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características das plantas do seu 

contorno e clasifícaas con criterio científico. 
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2.5 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 

entre os datos, contexto do problema, pregunta realizada). 

MTB1.1.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as 

operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as 

solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc. 

B1.2. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu 

nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados para a 

resolución de problemas. 

MTB1.2.1. Planifica o proceso de traballo con preguntas apropiadas: que 

quero descubrir?, que teño?, que busco?, como o podo facer?, non me 

equivoquei ao facelo?, a solución é idónea? 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados. 
MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000. 

MTB2.1.2. Aproxima números á decena, centena e millar. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Realiza correctamente series tanto ascendentes coma 

descendentes. 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais 

ata o 10.000   

MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea números naturais, interpretando 
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o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

B2.3. Realizar operación e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución 

de problemas. 

MTB2.3.1. Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para 

realizar cálculo mental. 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na 

resolución de problemas contextualizados. 

MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando a multiplicación para realizar 

recontos, en disposicións rectangulares nos que intervén a lei do produto. 

MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa operación de división dunha cifra na 

resolución de problemas contextualizados. 

MTB2.3.5. Identifica e usa os termos propios da multiplicación e da división. 

B2.4. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu 

nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar 

a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando 

sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento. 

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no contexto. 
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2.6 ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a tomando decisións 

meditadas e responsables, baseadas nun bo autoconcepto. 

VSCB1.1.2. Expresa a percepción da súa propia identidade, integrando a 

representación que fai dun mesmo ou dela mesma e a imaxe que expresan os 

demais. 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de 

forma positiva. 

VSCB1.3.2. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas 

emocións e das demais persoas. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.1. Participa na resolución de problemas escolares con seguridade e 

motivación. 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 

coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, sentimentos e emocións. 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e 

non verbal, en consonancia cos sentimentos.  

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con 

empatía. 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación desde o punto 

de vista da persoa que fala. 

B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando 

habilidades sociais. 
VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. 

B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 

amosando condutas solidarias. 

VSCB3.2.2. Practica as estratexias de axuda entre iguais. 

VSCB3.2.4. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 



 
 

   
   

 

 

3. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos: 

Análise e corrección das distintas actividades propostas, producións e 

traballos realizados polo alumnado, é dicir, das tarefas escritas realizadas 

polo alumnado polos medios telemáticos, ou de chegar a ser posible, 

presenciais.  

Si un alumno/a tivera determinados traballos incorrectos, podería presentar 

de novo, esta vez mellor, aquelas actividades que non desenvolveu 

correctamente, recuperándoas deste modo. 

Instrumentos: 

- Fichas de seguimento (reforzo e/ou ampliación) para obter un rexistro 

individual de cada neno/a. 

- Análise das producións escritas do alumnado nos seus respectivos 

cadernos. 

- Observación sistemática traballo diario de clase (no caso de chegar a ser 

presenciais) 

De acordo coa información obtida no 1º e 2º trimestre a final de curso, 

recolleranse o grado de consecución xeral dos obxectivos, así como as 

medidas de reforzo que, se é o caso, fosen empregadas. Ademais, 

contemplarase tamén as medidas, contidos, competencias... pendentes para 

o vindeiro curso, o que se complementará coas avaliacións iniciais futuras. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso:  

Cómpre destacar que a nota obtida na terceira avaliación é igual á nota de 

final de curso. 

a) Alumnado con dúas avaliacións aprobadas: Para o alumnado que teña a 
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primeira e a segunda avaliación aprobadas, realizaranse a media 

aritmética das cualificacións destas avaliacións, e este resultado 

poderase incrementar ata un punto en función das tarefas e traballos 

realizados ao longo do período de confinamento. En calquera caso, isto 

anterior só serviría para mellorar a cualificación obtida na primeira e 

segunda avaliación, nunca para empeorala. 

b) Alumnado con algunha avaliación suspensa: 

No caso de que algún neno/a conte con unha ou con dúas avaliacións 

suspensas nunha determinada área, terase en conta de igual forma o 

seu traballo e esforzo realizado ao longo deste período non presencial co 

fin de favorecer unha avaliación continua e positiva. Por iso, nas 

materias non superadas da primeira e/ou da segunda avaliación 

poderán recuperarse con probas e/ou tarefas organizadas que se poidan 

facer durante o terceiro trimestre. 

Non obstante, a final de curso elaborarase un informe individualizado de 

cada un dos alumnos/as e reflectiranse ao equipo docente aqueles 

aspectos curriculares que non chegaron completamente a acadar, para 

que no vindeiro curso reciban apoio e conten coas medidas de reforzo 

correspondentes. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Na etapa de Educación Primaria non contemplamos esta medida. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

- Criterios de avaliación: Nestas materias non procede. 

- Criterios de cualificación:  Nestas materias non procede. 

- Procedementos e instrumentos de avaliación:  Nestas materias non 

procede. 
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4. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

Actividades  

 Repaso e reforzo: propóñense actividades englobadas nas distintas 

áreas que están enfocadas a que o alumnado traballe os contidos 

dados anteriormente na primeira e segunda avaliación. Ditas tarefas 

relaciónanse con lecturas comprensivas, exercicios de ortografía, 

resolución de operacións básicas e problemas, producións escritas... 

 Ampliación: Soamente se avanzará naqueles contidos que se 

consideren fundamentais para o vindeiro curso escolar, co fin de 

favorecer o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das 

competencias clave. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Aquel alumnado que tivo problemas de conectividade, fíxose unha 

coordinación co equipo directivo, para entregarlles os recursos 

necesarios (pinchos con Internet, portátiles Abalar...) para que puideran, 

na maneira do posible, continuar co desenvolvemento da súa 

aprendizaxe.  

Observación actual: Todo o alumnado da materia ten conectividade aos 

medios empregados. 

Na páxina web do centro pódense atopar distinta información para o 

acceso aos materiais ou libros dixitais da editorial coa que traballamos, 

así como as actividades propostas nas distintas áreas (repaso, reforzo ou 

ampliación) que estarán relacionadas cos estándares de aprendizaxe 

imprescindibles, e que se irán secuenciando semanalmente. 

A entrega de tarefas fanse por medio do correo electrónico, tamén polo 

cal o alumnado ten a súa disposición para contactar coa súa titora e 

resolver dúbidas no seu proceso educativo. 

Nalgún caso de urxencia dalgunha titoría, dita titora pode utilizar a vía 

telefónica. Para garantir atención á diversidade, dita programación será 

flexible en canto ás características e circunstancias persoais do 

alumnado e a temporalización de entrega das tarefas.  

En todo momento, contarase coa colaboración do Departamento de 
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Orientación do centro, así como cos especialistas de PT e AL para facer 

un seguimento das adaptacións curriculares. Por último, no caso de que 

sexa posible o regreso ás aulas, este alumnado tería preferencia para o 

reforzo e repaso dos contidos relacionados cos estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 

Materiais e 

recursos 

O alumnado utilizará os libros de texto e dixitais que lles proporcionou o 

colexio, para favorecer a súa autonomía.  

O resto de materiais e recursos explicativos (materias propios creados 

pola docente, aplicacións de interese, enlaces web...) están expostos na 

páxina web do centro. 

Así mesmo, a comunidade educativa terá acceso aos mesmos xa que 

están clasificados por cursos educativos. Neste caso o enlace web de 

acceso sería:  

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilopezsuarez/taxonomy/term/185    

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

- A páxina web do noso centro: onde alumnado e familias  poderán 

ver a planificación que a docente da materia establece, e alí 

poderán descargar os recursos correspondentes (exercicios, 

enlaces...) ou se indicará como obtelos. 

- Publicacións de información relevante a través do  Abalar-móbil. 

- Vía telefónica. 

- O correo electrónico da profesora, a cal lle porá a disposición do 

seu alumnado para a entrega das tarefas ou resolución de dúbidas. 

Estes catro medios de comunicación citados anteriormente non 

impide que a maiores a docente poida utilizar outro sistema de 

comunicación (como por exemplo: videoconferencia ou aula virtual). 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilopezsuarez/   

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilopezsuarez/taxonomy/term/185
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpilopezsuarez/

