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I. ÁREA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.3. Comprender a funcionalidade de 

diferentes tipoloxías textuais, atendendo 

á forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios e 

prescritivos) adaptados á súa idade.  

LCB2.3.1. Recoñece a funcionalidade de 

diferentes tipoloxías textuais: carteis, anuncios, 

avisos, receitas, normas, instrucións… 

B3.1. Interiorizar e utilizar as normas 

básicas de escritura e os seus aspectos 

gráficos. 

LCB3.1.2. Identifica diferentes tipos de texto 

escrito: listas, receitas, narracións, poesía, 

noticia… 

B3.3. Planificar e producir, con axuda, 

diferentes tipos de textos atendendo ao 

seu formato (descritivos, narrativos, 

dialogados) e intencionalidade 

comunicativa (informativos, literarios e 

prescritivos) e coidar a presentación. 

LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes 

soportes, textos moi sinxelos propios do ámbito 

escolar e social: notas, normas, felicitacións, 

instrucións, contos, anécdotas… 

B4.1. Aplicar os coñecementos 

gramáticos básicos sobre a estrutura da 

lingua. 

LCB4.1.1. Desenvolve a conciencia fonolóxica: 

identifica sílabas e fonemas como elementos 

fundamentais da palabra. 

B4.1. Aplicar os coñecementos 

gramáticos básicos sobre a estrutura da 

lingua. 

LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na 

orde alfabética. 

B4.1. Aplicar os coñecementos LCB4.1.4. Distingue xénero e número en 



5 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: Recompilación das actividades que o alumnado 

realiza e que as familias envían. 

Instrumentos: Todos os traballos e actividades escritas. 

Cualificación final Fundaméntase na cualificación dos trimestres primeiro e segundo. 

Debido ao carácter continuo da avaliación, esta fundamentación 

recae, sobre todo, no segundo trimestre. 

As actividades deste terceiro trimestre só poderán incrementar a 

gramaticais básicos sobre a estrutura da 

lingua. 

palabras habituais. 

B4.1. Aplicar os coñecementos 

gramáticos básicos sobre a estrutura da 

lingua. 

LCB4.1.5. Utiliza adecuadamente os artigos 

nos textos orais e escritos. 

B4.1. Aplicar os coñecementos 

gramaticais básicos sobre a estrutura da 

lingua. 

LCB4.1.6. Forma grupos nominais respectando 

as normas de concordancia. 

B4.3. Aplicar os coñecementos básicos 

sobre as regras ortográficas para 

favorecer unha comunicación máis 

eficaz. 

LCB4.3.1. Utiliza de forma correcta os signos 

de puntuación e as normas ortográficas 

propias do nivel e aplícaas á escritura de 

textos sinxelos e seguindo modelos. 

B5.1. Apreciar o valor dos textos 

literarios sinxelos e utilizar a lectura 

como fonte de gozo e información. 

LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos propios da 

literatura infantil: contos, poesías, cómics, 

adiviñas… 
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cualificación do segundo trimestre. Así pois, levarase a cabo unha 

valoración positiva, sempre e cando ditas actividades teñan a 

calidade necesaria. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades Actividades de repaso e reforzo para afianzar os contidos. 

Metodoloxía  Neste terceiro trimestre partimos do nivel de desenvolvemento 

do alumnado e das aprendizaxes previas. Propoñemos 

situacións en que os discentes actualizarán os seus 

coñecementos. Repasamos e reforzamos os contidos. 

Promóvese que nenas e nenos sexan cada vez máis 

autónomos. Enfoque integrador. Atención á diversidade do 

alumnado. 

Materiais e recursos Fichas, actividades de elaboración propia, textos literarios 

adecuados á idade dos discentes, contos, ligazóns a materiais 

audiovisuais, libros, material funxible que alumnas e alumnos 

teñen nas súas casas (cores, lapis, papel…). 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias Actividades no Drive, ao cal as familias 

teñen acceso a través da páxina Web do 

centro. 

As familias envían as tarefas ao meu correo 
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electrónico (o do centro), así como calquera 

comunicación que consideren. 

O correo electrónico, xunto coa mensaxería 

Abalar, son os dous medios que utilizo para 

a comunicación coas familias. 

Publicidade Na páxina Web do centro. 
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II. ÁREA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.1. Comprender a información explícita 

en textos sinxelos de uso cotián ou 

procedentes dos medios de comunicación. 

LGB2.1. Comprende información concreta 

en textos sinxelos, propios de situacións 

cotiás, como invitacións, felicitacións, notas 

e avisos ou mensaxes curtas. 

B2.1. Comprender a información explícita 

en textos sinxelos de uso cotián ou 

procedentes dos medios de comunicación. 

LGB2.1.3. Localiza información en textos 

breves e sinxelos vinculados a 

experiencias, tanto os producidos con 

finalidade didáctica como os de uso cotián 

(folletos, descricións, instrucións e 

explicacións). 

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira 

xeral, a información procedente de 

ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de 

maneira xeral, a información de 

ilustracións. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos 

relativos a situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios de 

comunicación ou os relacionados coa 

escola, respectando as convencións 

elementais da escrita. 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi 

sinxelos relativos a situacións cotiás 

infantís como invitacións, felicitacións, 

notas ou avisos. 

B3.6. Interesarse pola presentación dos 

traballos escritos e valorar a lingua escrita 

como medio de comunicación e de 

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos 

textos seguindo as normas básicas de 

presentación establecidas: disposición no 
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expresión creativa. papel, limpeza e calidade caligráfica. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 

gramatical moi básica, como apoio á 

comprensión e á produción de textos, así 

como aplicar o seu coñecemento no uso da 

lingua. 

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que 

conforman cada palabra. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 

gramatical moi básica, como apoio á 

comprensión e á produción de textos, así 

como aplicar o seu coñecemento no uso da 

lingua. 

LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a 

partir de palabras dadas, frases ou textos. 

B4.3. Recoñecer a relación entre son e 

grafía, así como as palabras como 

instrumento para a segmentación da 

escritura. 

LGB4.3.2. Separa as palabras que 

conforman un enunciado. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: Recompilación das actividades que o alumnado 

realiza e que as familias envían. 

Instrumentos: Todos os traballos e actividades escritas. 

Cualificación final Fundaméntase na cualificación dos trimestres primeiro e segundo. 

Debido ao carácter continuo da avaliación, esta fundamentación 

recae, sobre todo, no segundo trimestre. 

As actividades deste terceiro trimestre só poderán incrementar a 
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cualificación do segundo trimestre. Así pois, levarase a cabo unha 

valoración positiva, sempre e cando ditas actividades teñan a 

calidade necesaria. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades Actividades de repaso e reforzo para afianzar os contidos. 

Metodoloxía  Neste terceiro trimestre partimos do nivel de desenvolvemento 

do alumnado e das aprendizaxes previas. Propoñemos 

situacións en que os discentes actualizarán os seus 

coñecementos. Repasamos e reforzamos os contidos. 

Promóvese que nenas e nenos sexan cada vez máis 

autónomos. Enfoque integrador. Atención á diversidade do 

alumnado. 

Materiais e recursos Fichas, actividades de elaboración propia, textos literarios 

adecuados á idade dos discentes, contos, ligazóns a materiais 

audiovisuais, libros, material funxible que alumnas e alumnos 

teñen nas súas casas (cores, lapis, papel…). 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias Actividades no Drive, ao cal as familias 

teñen acceso a través da páxina Web do 

centro. 

As familias envían as tarefas ao meu correo 
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electrónico (o do centro), así como calquera 

comunicación que consideren. 

O correo electrónico, xunto coa mensaxería 

Abalar, son os dous medios que utilizo para 

a comunicación coas familias. 

Publicidade Na páxina Web do centro. 
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III. ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.1. Identificar os elementos principais da 

contorna partindo do máis próximo a través 

da observación e o uso das TIC. 

CSB2.1.2. Describe os elementos básicos 

da súa contorna máis próxima. 

B2.3. Recoñecer e valorar a importancia 

que a auga e o aire teñen para a vida e 

reflexionar sobre a importancia que o uso 

responsable ten na súa contorna máis 

próxima. 

CSB2.3.1. Explica, de forma sinxela, a 

importancia que o uso responsable destes 

elementos ten na súa contorna máis 

próxima. 

B3.1. Recoñecer as relacións simples de 

parentesco familiar e os seus roles 

identificándose, situándose e valorando a 

pertenza a unha familia con características 

propias, así como contribuíndo ao reparto 

equitativo das tarefas domésticas entre os 

seus membros. 

CSB3.1.1. Identifica as relacións de 

parentesco, discrimina os roles familiares e 

contribúe ao reparto equitativo das tarefas 

domésticas entre os membros da familia. 

B3.5. Coñecer as características básicas da 

contorna próxima e diferenciar os 

conceptos de cidade, vila, aldea. 

CSB3.5.1. Explica a diferenza entre cidade, 

vila e aldea e sitúa a súa casa nalgunha 

delas.  

B3.6. Coñecer os medios de transporte do 

seu ámbito, as características 

fundamentais, clasificalos segundo a súa 

función e uso. 

CSB3.6.1. Clasifica os diferentes medios de 

transporte da contorna segundo os seus 

usos, función e características. 
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B3.7. Observar e discriminar diferentes 

elementos viarios que debera coñecer un 

peón ou peoa para unha circulación óptima 

pola rúa. 

CSB3.7.1. Coñece os sinais de tráfico 

necesarios para camiñar pola rúa 

correctamente: cores dos semáforos, pasos 

de peóns ou peoas etc. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: Recompilación das actividades que o alumnado 

realiza e que as familias envían. 

Instrumentos: Todos os traballos e actividades escritas. 

Cualificación final Fundaméntase na cualificación dos trimestres primeiro e segundo. 

Debido ao carácter continuo da avaliación, esta fundamentación 

recae, sobre todo, no segundo trimestre. 

As actividades deste terceiro trimestre só poderán incrementar a 

cualificación do segundo trimestre. Así pois, levarase a cabo unha 

valoración positiva, sempre e cando ditas actividades teñan a 

calidade necesaria. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades Actividades de repaso e reforzo para afianzar os contidos. 

Metodoloxía  Neste terceiro trimestre partimos do nivel de desenvolvemento 

do alumnado e das aprendizaxes previas. Propoñemos 

situacións en que os discentes actualizarán os seus 

coñecementos. Repasamos e reforzamos os contidos. 
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Promóvese que nenas e nenos sexan cada vez máis 

autónomos. Enfoque integrador. Atención á diversidade do 

alumnado. 

Materiais e recursos Fichas, actividades de elaboración propia, ligazóns a materiais 

audiovisuais, libros, material funxible que alumnas e alumnos 

teñen nas súas casas (cores, lapis, papel…). 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias Actividades no Drive, ao cal as familias 

teñen acceso a través da páxina Web do 

centro. 

As familias envían as tarefas ao meu correo 

electrónico (o do centro), así como calquera 

comunicación que consideren. 

O correo electrónico, xunto coa mensaxería 

Abalar, son os dous medios que utilizo para 

a comunicación coas familias. 

Publicidade Na páxina Web do centro. 
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IV. ÁREA: CIENCIAS DA NATUREZA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas 

entre as persoas, valorando a diversidade. 

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio 

corpo. 

B2.2. Coñecer e valorar a relación entre o 

benestar e a práctica de determinados 

hábitos: a hixiene persoal, a alimentación 

variada, o exercicio físico regulado sen 

excesos ou o descanso diario. 

CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable 

cunha alimentación adecuada. 

B2.2. Coñecer e valorar a relación entre o 

benestar e a práctica de determinados 

hábitos: a hixiene persoal, a alimentación 

variada, o exercicio físico regulado sen 

excesos ou o descanso diario. 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, os 

hábitos de hixiene e o tempo de lecer coa 

propia saúde. 

B3.1. Identificar e explicar en diferentes 

soportes, as principais características das 

plantas e dos animais. 

CNB3.1.2. Identifica e describe, con 

criterios elementais, animais e plantas do 

seu contorno. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: Recompilación das actividades que o alumnado 

realiza e que as familias envían. 

Instrumentos: Todos os traballos e actividades escritas. 

Cualificación final Fundaméntase na cualificación dos trimestres primeiro e segundo. 
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Debido ao carácter continuo da avaliación, esta fundamentación 

recae, sobre todo, no segundo trimestre. 

As actividades deste terceiro trimestre só poderán incrementar a 

cualificación do segundo trimestre. Así pois, levarase a cabo unha 

valoración positiva, sempre e cando ditas actividades teñan a 

calidade necesaria. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades Actividades de repaso e reforzo para afianzar os contidos. 

Metodoloxía  Neste terceiro trimestre partimos do nivel de desenvolvemento 

do alumnado e das aprendizaxes previas. Propoñemos 

situacións en que os discentes actualizarán os seus 

coñecementos. Repasamos e reforzamos os contidos. 

Promóvese que nenas e nenos sexan cada vez máis 

autónomos. Enfoque integrador. Atención á diversidade do 

alumnado. 

Materiais e recursos Fichas, actividades de elaboración propia, libros, material 

funxible que alumnas e alumnos teñen nas súas casas (cores, 

lapis, papel…). 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias Actividades no Drive, ao cal as familias 

teñen acceso a través da páxina Web do 
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centro. 

As familias envían as tarefas ao meu correo 

electrónico (o do centro), así como calquera 

comunicación que consideren. 

O correo electrónico, xunto coa mensaxería 

Abalar, son os dous medios que utilizo para 

a comunicación coas familias. 

Publicidade Na páxina Web do centro. 
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V. ÁREA: MATEMÁTICAS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números 

enteiros utilizando razoamentos 

apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números 

ata o 99. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números 

enteiros utilizando razoamentos 

apropiados. 

MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das 

cifras en situacións e contextos reais. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.4. Ordena números enteiros e 

represéntaos na recta numérica. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, 

en situación de resolución de problemas. 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de suma na 

resolución de problemas contextualizados. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, 

en situación de resolución de problemas. 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de resta (sen 

levadas) na resolución de problemas 

contextualizados. 

B3.2. Comparar e identificar cal é o obxecto 

de maior peso, por estimación e/ou 

utilizando a balanza. 

MTB3.2.1. Realiza comparacións de peso 

entre dous obxectos de uso habitual. 

B3.3. Comparar e identifiacr cal é o 

recipiente de maior capacidade, por 

MTB3.3.1. Compara e identifica cal é o 

recipiente de maior capacidade. 
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estimación. 

B3.6. Identificar e resolver problemas da 

vida cotiá adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexión entre a realidade e 

as matemáticas e valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas. 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de 

medida. 

B4.1. Interpretar representacións espaciais 

sinxelas realizadas a partir de sistemas de 

referencia e de obxectos ou situacións 

familiares. 

MTB4.1.2. Describe a situación dun 

obxecto do espazo próximo en relación a 

outros puntos de referencia utilizando os 

conceptos de esquerda-dereita, diante-

detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e 

próximo-afastado. 

B4.2. Coñecer as figuras planas básicas: 

cadrado, círculo, rectángulo e triángulo. 

MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, 

triangulares e circulares en obxectos do 

contorno inmediato. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: Recompilación das actividades que o alumnado 

realiza e que as familias envían. 

Instrumentos: Todos os traballos e actividades escritas. 

Cualificación final Fundaméntase na cualificación dos trimestres primeiro e segundo. 

Debido ao carácter continuo da avaliación, esta fundamentación 
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recae, sobre todo, no segundo trimestre. 

As actividades deste terceiro trimestre só poderán incrementar a 

cualificación do segundo trimestre. Así pois, levarase a cabo unha 

valoración positiva, sempre e cando ditas actividades teñan a 

calidade necesaria. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades Actividades de repaso e reforzo para afianzar os contidos. 

Metodoloxía  Neste terceiro trimestre partimos do nivel de desenvolvemento 

do alumnado e das aprendizaxes previas. Propoñemos 

situacións en que os discentes actualizarán os seus 

coñecementos. Repasamos e reforzamos os contidos. 

Promóvese que nenas e nenos sexan cada vez máis 

autónomos. Enfoque integrador. Atención á diversidade do 

alumnado. 

Materiais e recursos Fichas, actividades de elaboración propia, libros, material 

funxible que alumnas e alumnos teñen nas súas casas (cores, 

lapis, papel…), material manipulativo (unidades, decenas, 

tangram), táboa numérica. 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias Actividades no Drive, ao cal as familias 

teñen acceso a través da páxina Web do 
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centro. 

As familias envían as tarefas ao meu correo 

electrónico (o do centro), así como calquera 

comunicación que consideren. 

O correo electrónico, xunto coa mensaxería 

Abalar son os dous medios que utilizo para 

a comunicación coas familias. 

Publicidade Na páxina Web do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

VI. ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.3. Comprender a outras persoas, 

detectar e expresar as súas características 

e identificar as súas emocións. 

VSCB2.3.3. Identifica e comunica as 

emocións dos e das personaxes en 

fotografías, pinturas ou películas. 

B3.5. Valorar as normas de seguridade 

viaria. 

VSCB3.5.2. Recoñece e interpreta o 

significado dos sinais de tráfico de uso 

frecuente. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: Recompilación das actividades que o alumnado 

realiza e que as familias envían. 

Instrumentos: Todos os traballos e actividades escritas. 

Cualificación final Fundaméntase na cualificación dos trimestres primeiro e segundo. 

Debido ao carácter continuo da avaliación, esta fundamentación 

recae, sobre todo, no segundo trimestre. 

As actividades deste terceiro trimestre só poderán incrementar a 

cualificación do segundo trimestre. Así pois, levarase a cabo unha 

valoración positiva, sempre e cando ditas actividades teñan a 

calidade necesaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades Actividades de repaso e reforzo para afianzar os contidos. 

Metodoloxía  Neste terceiro trimestre partimos do nivel de desenvolvemento 

do alumnado e das aprendizaxes previas. Propoñemos 

situacións en que os discentes actualizarán os seus 

coñecementos. Repasamos e reforzamos os contidos. 

Promóvese que nenas e nenos sexan cada vez máis 

autónomos. Enfoque integrador. Atención á diversidade do 

alumnado. 

Materiais e recursos Fichas, ligazóns a materiais audiovisuais, libros, material 

funxible que alumnas e alumnos teñen nas súas casas (cores, 

lapis, papel…). 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias Actividades no Drive, ao cal as familias 

teñen acceso a través da páxina Web do 

centro. 

As familias envían as tarefas ao meu correo 

electrónico (o do centro), así como calquera 

comunicación que consideren. 

O correo electrónico, xunto coa mensaxería 

Abalar son os dous medios que utilizo para 

a comunicación coas familias. 

Publicidade Na páxina Web do centro. 
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VII. ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA- PLÁSTICA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.1. Probar en producións propias as 

posibilidades que adoptan as formas, 

texturas e cores. 

EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de 

liña e experimenta con eles para completar 

debuxos. 

B2.2. Realizar composicións plásticas que 

representen o mundo imaxinario, afectivo e 

social. 

EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e 

outros obxectos empregando as 

ferramentas e as técnicas básicas (recortar, 

pegar, encher, usar pinceis, rotuladores, 

lapis de cores etc.). 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: Recompilación das actividades que o alumnado 

realiza e que as familias me envían. 

Instrumentos: Todos os traballos e actividades escritas. 

Cualificación final Fundaméntase na cualificación dos trimestres primeiro e segundo. 

Debido ao carácter continuo da avaliación, esta fundamentación 

recae, sobre todo, no segundo trimestre. 

As actividades deste terceiro trimestre só poderán incrementar a 

cualificación do segundo trimestre. Así pois, levarase a cabo unha 

valoración positiva, sempre e cando ditas actividades teñan a 

calidade necesaria. 

 



25 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades Actividades de repaso e reforzo para afianzar os contidos. 

Metodoloxía  Neste terceiro trimestre partimos do nivel de desenvolvemento 

do alumnado e das aprendizaxes previas. Propoñemos 

situacións en que os discentes actualizarán os seus 

coñecementos. Repasamos e reforzamos os contidos. 

Promóvese que nenas e nenos sexan cada vez máis 

autónomos. Enfoque integrador. Atención á diversidade do 

alumnado. 

Materiais e recursos Material funxible que alumnas e alumnos teñen nas súas casas 

(cores, lapis, papel…), elementos de refugallo (rolos de papel), 

outros materias que poden utilizar opcionalmente (cartolinas, 

goma EVA…). 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias Actividades no Drive, ao cal as familias 

teñen acceso a través da páxina Web do 

centro. 

As familias envían as tarefas ao meu correo 

electrónico (o do centro), así como calquera 

comunicación que consideren. 

O correo electrónico, xunto coa mensaxería 

Abalar son os dous medios que utilizo para 

a comunicación coas familias. 
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Publicidade Na páxina Web do centro. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: C.P.I. DE SAN SADURNIÑO 

CURSO: 1ºE.P. 
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
DEPARTAMENTO: 
DATA:6 DE MAIO DE 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

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

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Identificar e valorar a creación como acto de amor de Deus 
ao home 

Coñece, respecta e coida a obra creada. 
 

 

Recoñecer e apreciar a relación paterno-filial entre Deus e o 
home 

 Sinala e representa as características da amizade de Deus co 
home: coidado, protección, acompañamiento, colaboración, etc. 

 Relacionar lugares e acontecementos nos que deus expresou 

o seu amor polos homes vida de Xesús 

Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes da vida de 

Xesús. 

 Recoñecer que os cristianos formamos una familia  Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia. 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
1- PE (Probas e exercicios escritos) 

2-  2- EM (Expresión musical)  
3- 3- EP (Expresión plástica) 

4-  4- PT (Produción tecnolóxica) 
 

Instrumentos: 

 
 1A 

     • Cuestionarios. 
     • Frases bíblicas. 

     • Ordenación cronolóxica dos feitos máis importantes que              
aparecen no relato. 
 

 2A 
     • Reconstrucións de paisaxes bíblicos mediante a expresión 

musical. 
 
 3A 

     • Estudio de láminas. 
     • Elaboración dun debuxo sobre o relato. 

     • Traballo de imaxes a través do recortado ou pegado 
. 4A 
 

     • Aproveitamento do soporte informático utilizando exercicios, 
xogos, encrucilladas... 

 

Cualificación final 

 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
 Deberan ter adquiridos os estándares imprescindibles do 
primeiro e segundo trimestre. Os traballos realizados no terceiro 
trimestre serviran para mellorar a nota. O alumnado que envíe as 

tarefas regularmente obterá un punto máis na cualificación final. 
O alumnado que envíe as tarefas de xeito esporádico obterá 0,5 

puntos máis na cualificación final. 
 
 
 
 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 6  CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
  

setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6  CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
Mantéñense actividades de repaso e de reforzo, e, só 

nalgún caso, de ampliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas envíanse ó alumnado a través da rede por distintos 
medios. 
  

Materiais e recursos 

 
Libros dixitais, libros de texto fotocopiados, fichas elaboradas 

pola profesora, fichas sacados de libros de texto ou doutros 
libros, láminas, vídeos, debuxos, cancións... 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 

informar ao alumnado. 
 
 Os medios empregados son: correo electrónico, teléfono, 

whatsapp, video-conferencia. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



  

                            Adaptación da Programación Inglés     

1º Primaria  2019-2020 (3º Trimestre) CPI 

DE SAN SADURNIÑO  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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.   

  

  

  

  

  



  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

B1.1..Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade(contos breves e 

sinxelos, rimas infantís, adiviñasmoi evidentes,…), emitidos con ritmo discursivo 

lento, con claridade e de viva voz ou por medios técnicos …, con apoio visual moi 

redundante que axude á comprensión. 

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

B2.1.Falar de sí mesmo e das persoas da súa contorna inmediata,de lugares e obxectos 

achegando información moi fundamental; idade, nome, gustos, usando expresións e 

frases moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con 

conectores básicos. 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre 

temas moi próximos a si mesmo/a( decir o se nome, idade,, …)cunha pronuncia e entonación 

comprensibles. 

B.3.1.Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos 

moi,breves,sinxelos e moi elementais e nos que o tema tratado e o tipo de texto 

resulten moi familiares, e  conteñan apoio visual moi redundantre en soporte papel ou 

dixital. 

PLEB3.1.Comprender palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos temas 

traballados. 

B4.1.Escribir textos moi curtos e sinxelos ,seguindo modelos,  compostos de frases 

simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razonable corrección as 

convencións ortográficas máis elementaise os principais signos de puntuación, para 

falar de si mesmo/a, …, en situación familiares e predecibles. 

PLEB4.1.Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a  súa vida cotiá. 



2. Avaliación e Cualificación  

Avaliación  

Procedementos:  

Recollida de tarefas do alumnado  

Instrumentos:  

Rexistro de tarefas  

Cualificación final  
Será calculada a partir das avaliacións anteriores.  
O traballo feito neste terceiro trimestre servirá para subir nota.  

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

Actividades   

Cancións , rimas , contos, en formato dixital. 
Xogos lingüísticos, sopas de letras, bingo de palabras, etc; tanto en formato impreso como dixital. 
Fichas en formato impreso para repasar vocabulario e estructuras gramaticais , ampliamente traballadas nos dou primeiros 
trimestres. 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade)  
Vídeos, xogos, fichas e explicacións na páxina web do colexio  

Materiais e recursos  Vídeos, xogos  e fichas  

4. Información e Publicidade  

Páxina Web do Centro e Correo  

  



 

 

 

 

 

Adaptación da Programación Educación Musical 
1º Primaria  2019‐2020 (3º Trimestre) 

CPI DE SAN SADURNIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación Musical 1º Primaria CPI de San Sadurniño 
 
 
 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación Musical 1º Primaria CPI de San Sadurniño 
 
 
 

 

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

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

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

B2.2. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno repertorio de 
cancións sinxelas e practicando a improvisación.  EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

2. Avaliación e Cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Recollida de tarefas do alumnado
Instrumentos: 
Rexistro de tarefas

Cualificación final  Será calculada a partir das avaliacións anteriores. 
O traballo feito neste terceiro trimestre servirá para subir nota. 

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

Actividades  

Cancións acompañadas con percusión corporal 
Fichas de linguaxe musical 
Audicións musicais 
Xogos de ritmo 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 
Vídeos e explicacións na páxina web do colexio 

Materiais e recursos  Vídeos  e fichas 

4. Información e Publicidade 
Páxina web do Centro e correo electrónico



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CPI DE SAN SADURNIÑO 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA CURSO:1º 
DATA: 5 DE MAIO DE 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 

4 

CENTRO: CPI DE SAN SADURNIÑO 
CURSO: 1º 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: CPI DE SAN SADURNIÑO 
CURSO: 1º 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas en especial as de 
Galicia. 

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. 
EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Solicitude de mostras que xustifiquen probadamente o 
desenvolvemento das tarefas solicitadas (imaxes ou vídeos). 

Instrumentos: 

Valoración da cantidade e calidade de achegas relacionadas coas tarefas 
propostas. 

Cualificación 
final 

A cualificación final corresponderase coa da segunda avaliación, agás nos casos 
en que as mostras proporcionadas posibiliten a mellora da mesma (nunca 
servirán para baixala). 

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Propostas de actividades variadas a través da Aula Virtual. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Publicación de propostas na Aula Virtual. 

Pola dificultade intrínseca das actividades propias da área, moi ao pesar do 

docente non se contempla ao alumnado sen conectividade. 

Materiais e recursos Dispoñibles no apartado correspondente na Aula Virtual do centro. 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Páxina web do centro.  

• Mensaxería Abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


