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1. Indicadores de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1ª área Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e 

as súas diferentes partes. 
Diferencia e recoñece as diferentes partes do seu corpo e do dos demais. 

Coordinar e controlar o seu corpo. Utiliza de xeito coordinado as diferentes posibilidades motrices do seu corpo no 
desenvolvemento de diferentes accións cotiás. 

Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións. Emprega os sentidos como fontes de investigación e percepción do contorno. 

Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade. Confía nas súas posibilidades e acepta as súas limitacións. 

Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando 

positivamente a diversidade.  
Recoñece e valora positivamente as diferencias entre as persoas 

Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, 

emocións e comprender os das demais persoas. 

Recoñece e expresa os propios sentimentos, vivenciase e emocións. 

Recoñece emocións nas demais persoas. 

Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e habilidades 

manipulativas cada vez máis axustadas. 
Participa activamente nas actividades de grupo. 

Participar en xogos e actividades colectivas aceptando as normas. Acepta as normas e regras que rexen as diferentes actividades en grupo. 

Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá. Amosa certa autonomía no desenvolvemento de actividades da vida cotiá. 

Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene 

corporal e benestar. 
Emprega axeitadamente os diferentes espazos e materiais que favorecen ao 
desenvolvemento de hábitos hixiénicos. 

Identificar situacións de risco e actuar coherentemente Actúa correctamente en situacións de risco empregando unha actitude de 
coidado e prevención. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2ª área Coñecemento da Contorna  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Explorar obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar 

sobre eles. 
Explora e identifica as características dos obxectos: forma, tamaño, grosor e 
cor. 

Recoñecer atributos e calidades dos obxectos. Describe propiedades e características de obxectos e coleccións con base en 
diversos criterios. 

Agrupar, clasificar e ordenar coleccións e elementos atendendo a 

distintos criterios. 
É capaz de clasificar e ordenar os obxectos atendendo ás súas características. 

Empregar os números funcionalmente. Utiliza os números para contar, clasificar e ordenar os elementos. 

Resolver problemas sinxelos mediante a comparación de peso, 

lonxitude e capacidade. 
Resolve sinxelos problemas da vida cotiá comparando magnitudes: peso, 
lonxitude e capacidade. 

Recoñecer aspectos xeométricos básicos: liñas, puntos, formas 

planas e tridimensionais. 
Identifica e diferencia os diferentes corpos xeométricos. 

Usar o vocabulario topolóxico elemental. 
Emprega axeitadamente as nocións espazo-temporais para localizar momentos 
e espazos da vida cotiá. 

 

Ordenar temporalmente feitos da súa vida, empregando nocións 

temporais. 
Identifica os diferentes cambios que se producen continuamente no contorno 
próximo, na vida das persoas e doutros seres vivos. 

Manifestar actitudes de coidado e respecto cara á natureza. 

  Mantén unha actitude observadora, o que lle permite ter moitos 
coñecementos dos elementos do medio 
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…Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2ª área Coñecemento da Contorna  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar e recoñecer as diferentes etapas da vida das persoas ou 

seres vivos. 
Identifica características e cambios nos procesos de crecemento e etapas de 
desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 

Identificar e coñecer grupos sociais do entorno inmediato: familia, 

escola, veciñanza... 
Recoñece e acepta os diferentes grupos sociais do seu contorno. 

 

Recoñecer e identificar servizos comunitarios: correos, bombeiros, 

policía, etc. 

Valora os diferentes servizos sociais e comunitarios do seu contorno (mercado, 
atención sanitaria, medios de transporte...).  
Ten superados os estereotipos sexistas referidos a persoas usuarias dalgún 
servizo comunitario e dos profesionais que alí desenvolven os seu traballo. 

Participar nas festas de tradición cultural: Magosto, Samaín, Nadal, 

Entroido, Maios, etc. 
Mostra interese polas celebracións ou eventos da escola, familia ou localidade. 

Respectar e valorar a diversidade cultural. 
Participa sen rexeitamentos (sexistas, culturais,…) e valora positivamente as 
manifestacións culturais propias e de outras culturas. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3ª área Linguaxes Comunicación e Representación  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar o vocabulario que lle permita desenvolverse con normalidade 

en situacións comunicativas cotiás. 
Utiliza a linguaxe oral axeitadamente nas diferentes situacións 
comunicativas. 

Comprender mensaxes orais de distinta dificultade. Amosa unha actitude de escoita atenta e respectuosa polas intervencións 
dos outros. 

Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira. 
Ten interese por descubrir e utilizar unha lingua estranxeira en xogos e 
situacións habituais. 

Amosar interese polos textos escritos. Participa e amosa interese por aquelas actividades relacionadas coa lectura 
e os textos escritos. 

Producir diferentes textos individualmente o en grupo. Goza producindo os seus propios textos escritos.  

 

Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios. Escoita con atención a lectura de diferentes textos literarios: contos, relatos, 
lendas, poesías, rimas, adiviñas... 

Utilizar a biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como recurso 

informativo, de entretemento e gozo. 
Segue axeitadamente as normas de funcionamento da biblioteca. 

Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas 

propios das diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais. 

Fai uso de elementos da linguaxe plástica para lles dar maior expresividade 
ás súas producións (liña, forma, cor, textura, espazo e volume). 

Participa activamente e na medida das súas posibilidades naquelas tarefas 
que empregan a linguaxe audiovisual e as novas tecnoloxías da información 
e comunicación. 

Participa activamente e goza en actividades de dramatización, xogo 
simbólico e outros xogos de expresión corporal. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3ª área Linguaxes Comunicación e Representación  

Criterio de avaliación Criterio de avaliación 

Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e 

representación. 

Valora positivamente e respecta as creacións dos seus compañeiros/as. 

 

Utilizar a linguaxe audiovisual e as TICS como vehículo de expresión e 

comunicación. 

Manexa con certa autonomía as novas tecnoloxías da información e 
comunicación. 
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Indicadores anuais de avaliación por niveis: 4º de Educación Infantil 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal (4º EI) 

 Nomea as partes do corpo sobre si mesmo/a e sobre as outras persoas. 

 Ten unha boa coordinación de movementos. 

 Identifica as cores. 

 Ten autonomía nas accións encamiñadas á satisfacción das necesidades básicas: a alimentación, a hixiene e o coidado propio do seu 

contorno.  

 É quen de solicitar axuda cando a precisa. 

 Actúa por iniciativa propia. 

 Progresa no control dos seus sentimentos e emocións. 

 Gústalle participar en xogos que supoñen exercicio motor, como carreiras ou saltos. 

 Oriéntase e localiza lugares significativos. 

 Intégrase en xogos de grupo. 

 Amosa unha actitude positiva ante as propostas de actividade 

 Emprega axeitadamente o servizo. 

 Coloca a roupa na súa percha. 

 

Coñecemento do contorno (4º EI) 

 Realiza exploracións e experimentacións cos materiais que se lle ofrecen. 

 Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado. 

 Mide obxectos e ordénaos: máis grande que, máis pequeno que. 

 Explora ludicamente as propiedades e as características dalgúns corpos xeométricos elementais. 

 Asocia tempos horarios con determinadas accións ó longo do día (saída ao recreo, xantar, durmir...). 

 Ten curiosidade por todo o que o rodea. 
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 Gústalle participar nos proxectos e pequenas investigacións que se fan na aula. 

 Nas saídas, móstrase prudente e evita situacións de perigo. 

 É respectuoso/a co medio no que vive. 

 Conta cousas das súas experiencias familiares. 

 Acepta e respecta as normas de funcionamento da aula. 

 Participa e recoñece as festas populares que se celebran no seu contorno. 

Linguaxes: comunicación e representación (4º EI) 

 Manifesta interese por comunicarse con outras persoas. 

 Incorpora ao seu vocabulario as palabras novas. 

 Comprende as explicacións que se dan na clase. 

 Recoñece o nome das compañeiras e compañeiros. 

 Escoita con atención a lectura de diferentes textos literarios: contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas... 

 Respecta e coida a biblioteca da aula. 

 Fai uso do debuxo como medio de expresión e comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias ... 

 Diferenza son e silencio. 

 Participa cando se fan actividades musicais. 

 Participa activamente e goza en actividades de dramatización, xogo simbólico e outros xogos de expresión corporal. 

 Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as TIC. 

Lingua Estranxeira - Inglés  (4º EI) 

 Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 
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Relixión Católica (4º EI) 

 Recoñece o amor como o supremo valor cristián. 

 Aprecia o valor da amizade. 

 Identifica a familia como as persoas que comparten as súas vidas e se queren 

 

 

Indicadores anuais de avaliación por niveis: 5º de Educación Infantil 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal (5º EI) 

 Sinala correctamente partes e detalles do corpo (talón, pestanas, cellas...). 

 Logra un esbozo da figura humana, diferenciando: cabeza e corpo, brazos, mans, pernas e pes. 

 Identifica diferentes sensacións auditivas, diferenciando e identificando diferentes tipos de son e a súa intensidade. 

 Discrimina silencio-son. 

 Identifica diferentes sensacións auditivas, diferenciando e identificando diferentes tipos de son e a súa intensidade. 

 Intégrase en xogos de grupo, cooperando cos demais nenos e nenas. 

 Intégrase en xogos de grupo, cooperando cos demais nenos e nenas. 

 Identifica características diferentes nun compañeiro ou nunha compañeira e adopta posturas non discriminatorias. 

 Fai percorridos diversos mantendo o equilibrio. 

 Reproduce movementos a partir de consignas verbais (acochados, saltando...). 

 Mostra habilidade nas construcións e na manipulación de pezas pequenas. 

 Recolle e coloca os obxectos habituais da clase. 

 Intégrase en xogos de grupo. 

 Acepta as regras dos xogos. 

 Actúa autonomamente. 

 Amósase constante na súa actividade. 
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Coñecemento do contorno (5º EI) 

 Experimenta cos obxectos e materiais para obter información e observar as reaccións. 

 Pode reunir diversos obxectos de xeitos diferentes, cambiando o criterio de agrupamento. 

 Identifica os diferentes usos e funcións dos números. 

 Representa cantidades empregando diferentes estratexias (debuxando os obxectos, raias, et.). 

 Emprega a acción de contar como estratexia para a obtención dun dato numérico. 

 Busca estratexias para resolver situacións problemáticas. 

 Representa as formas xeométricas básicas. 

 Emprega as nocións espaciais para explicar a localización dalgún obxecto ou persoa. 

 Capta a periodicidade dos sucesos e situacións asociadas á súa actividade. 

 Asocia tempos horarios con determinadas accións ó longo do día (saída ao recreo, xantar, durmir...). 

 Descobre aspectos novos a través das súas observacións. 

 Mantén unha actitude observadora, o que lle permite ter moitos coñecementos dos elementos do medio. 

 Gústalle participar nos proxectos e pequenas investigacións que se fan na aula. 

 Representa con debuxos o observado ou experimentado. 

 É respectuoso/a co medio no que vive. 

 Acepta e respecta as normas de funcionamento da aula. 

 Colabora co resto dos compañeiros e compañeiras na vida da aula. 

 Asume as responsabilidades que lle son asignadas. 

 Maniféstase colaborador/a, coidadoso/a e sensible nas relacións que establece. 

 Valora os diferentes servizos sociais e comunitarios do seu contorno (mercado, atención sanitaria, medios de transporte...). 

 Mostra interese polas celebracións ou eventos da escola, familia ou localidade. 
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Linguaxes: comunicación e representación (5º EI) 

 Participa activamente nas conversas da aula. 

 Comprende ordes complexas que implican dúas ou tres accións consecutivas. 

 Recoñece que os signos escritos comunican e expresan informacións. 

 Gusta de facer uso da escritura (convencional ou non) para transmitir información. 

 Escoita con atención a lectura de diferentes textos literarios: contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas... 

 Respecta e coida a biblioteca da aula. 

 Fai uso do debuxo como medio de expresión e comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias ... 

 Utiliza todo o espazo gráfico. 

 Diferenza son e silencio. 

 Participa cando se fan actividades musicais. 

 Descobre as posibilidades expresivas corporais do seu propio corpo. 

 Expresa emocións con xestos e expresións. 

 Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as TIC. 

Lingua Estranxeira – Inglés (5º EI) 

 Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

 Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en actividades desenvolvidas na lingua estranxeira. 

 

Relixión Católica (5º EI) 

 Recoñece o amor como o supremo valor cristián. 

 Aprecia o valor da amizade. 

 Identifica a familia como as persoas que comparten as súas vidas e se queren. 
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Indicadores anuais de avaliación final de ciclo: 6º de Educación Infantil 

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal  (6º EI) 

 Recoñece e acepta as súas características persoais. 

 Chega á representación completa do esquema corporal. 

 É capaz de coordinar a súa acción coa das demais compañeiras e compañeiros cando o xogo o require. 

 Verbaliza e acepta diferenzas físicas entre as persoas. 

 Expresa e identifica nel/a mesmo/a diferentes estados de ánimo. 

 Fai percorridos diversos mantendo o equilibrio. 

 Presenta unha boa motricidade fina. 

 Recolle e coloca os obxectos habituais da clase. 

 Intégrase en xogos de grupo. 

 Participa activamente nas actividades e tarefas. 

 Participa e colabora nas actividades de grupo. 

 Esfórzase na realización das tarefas. 

Coñecemento do contorno (6º EI) 

 Describe propiedades e características de obxectos ou coleccións atendendo a diversos criterios. 

 Identifica os diferentes usos e funcións dos números. 

 Fai uso do número en situacións funcionais e cun valor notacional en actividades como: realización dunha axenda de teléfonos, 

matrícula dos coches, calendario... 

 Busca estratexias para resolver situacións problemáticas. 

 Iniciouse no emprego, en situacións significativas, de sistemas de medición convencionais, como regras, termómetros, reloxos, pesas, 

calendario, etc. 

 Emprega as nocións espaciais para explicar a localización dalgún obxecto ou persoa. 
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 Representa e interpreta o espazo empregando debuxos, fotografías, planos, mapas... 

 Capta a periodicidade dos sucesos e situacións asociadas á súa actividade. 

 Anticipa e recorda unha secuencia de eventos. 

 Mantén unha actitude observadora, o que lle permite ter moitos coñecementos dos elementos do medio. 

 Gústalle participar nos proxectos e pequenas investigacións que se fan na aula. 

 É respectuoso/a co medio no que vive. 

 Identifica que os seres vivos seguen un ciclo vital: nacen, medran, reprodúcense e morren. 

 É quen de transmitir mensaxes da escola á casa e da casa á escola. 

 Adapta o seu comportamento ás regras dos diferentes contextos. 

 Maniféstase integrador/a: comparte material, cede ante os conflitos, colabora co resto do grupo... 

 Valora os diferentes servizos sociais e comunitarios do seu contorno (mercado, atención sanitaria, medios de transporte...). 

Linguaxes: comunicación e representación (6º EI) 

 Respecta as quendas de palabra e sabe escoitar. 

 Ten unha linguaxe fluída. 

 Iniciouse no uso da escrita en situacións contextualizadas e reais. 

 Maniféstase integrador/a: comparte material, cede ante os conflitos, colabora co resto do grupo... 

 Escoita con atención a lectura de diferentes textos literarios: contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas... 

 Respecta e coida a biblioteca da aula. 

 Fai uso do debuxo como medio de expresión e comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias ... 

 Utiliza todo o espazo gráfico. 

 Reproduce esquemas rítmicos. 

 Participa cando se fan actividades musicais. 

 Descobre as posibilidades expresivas corporais do seu propio corpo. 

 Expresa emocións con xestos e expresións. 

 Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as TIC. 
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Lingua Estranxeira – Inglés (6º EI) 

 Amosa interese por participar en interaccións orais nunha lingua estranxeira. 

 Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

 Participa empregando formas non lingüísticas (xestos, accións) en actividades desenvolvidas na lingua estranxeira. 

 Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, na lingua estranxeira. 

 Emprega expresións convencionais de cortesía de despedida na lingua estranxeira. 

Relixión Católica (6º EI) 

 Recoñece o amor como o supremo valor cristián. 

 Aprecia o valor da amizade. 

 Identifica a familia como as persoas que comparten as súas vidas e se queren. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A observación directa e sistemática constituirá a 

técnica principal do proceso de avaliación. O mestre/a recollerá 

información ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe que lle 

permitirá mellorar tanto os procesos como os resultados da intervención 

educativa.  Xunto coa observación directa e sistemática, empregaremos 

como técnicas a análise das producións dos nenos e nenas e a información 

obtida nas entrevistas coas familias. 

A avaliación continua permite a valoración do desenvolvemento das 

aprendizaxes dos alumnos/-as a través da recollida continua de datos. Esta 

información reflectirase nos informes trimestrais para as familias e 

condensarase no informe individualizado de avaliación que cubriremos ao 

finalizar o curso e que incorporarase o expediente do alumno/a. 

A partires do estado de alarma as principais vías de recollida de 

información veñen dadas pola información proporcionada polas familias a 

través das entrevistas e conversas (telefónicas, por vídeo conferencia, 

correo electrónico e mesmo a través das redes sociais –chat e mensaxería) 

e polas imaxes e vídeos que remiten das producións e desenvolvemento 

das tarefas propostas. 

Instrumentos: 
Fichas de seguimento (listas de control, anecdotarios), cartafol das 
producións gráficas do alumnado , blog de aula  e diarios de clase 

Cualificación 
final 

Dado o carácter continuo e formativo da avaliación a cualificación final 
basearase nas cualificacións do primeiro e segundo trimestre, presenciais 
ata o xoves 12 de marzo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

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

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O terceiro trimestre estaba previsto traballar: 

O  proxecto da Reciclaxe e a contaminación relacionado co medio ambiente 

e a repercusión na saúde 

As distintas conmemoracións e celebracións, destacando o día do libro, 

semana da prensa,  o día das Letras Galegas (tendo en conta e traballando nas 

aulas o autor homenaxeado neste curso escolar: Ricardo Carvalho Calero) e o 

día mundial do Medio Ambiente. 

En función do estado de alarma reforzaranse e afianzaranse os contidos 

traballados nos trimestres anteriores respectando os centros de planificados 

para o terceiro trimestre,  adaptando as propostas e a metodoloxía ás 

circunstancias. 

As mestras titoras publican semanalmente unha entrada no BLOG da escola 

propoñendo como mínimo unha tarefa vivencial globalizada a realizar na casa 

polo alumnado cada día da semana e como alternativa ás propostas dixitais 

que implican o uso de pantallas.  

 ESCOLA DE BARCIELA: https://aescoladebarciela.blogspot.com/  

 ESCOLA DE BÉRTOLA: https://escoladebertolavilaboa.blogspot.com/  

 ESCOLA DE FIGUEIRIDO: https://aescoladefigueirido-ana.blogspot.com/ 

 ESCOLA DE PAREDES: https://aescoladeparedes.blogspot.com/ 

 ESCOLA DE POUSADA: https://pousadaescola.blogspot.com/  

As tarefas vivenciais complementanse coas propostas dixitais presentadas a 

través da : 

 NUBE: http://escolasnanube.edu.xunta.es/vilaboa/  

 WEB: 

   SYMBALOO PLURINFANTIL  https://www.symbaloo.com/mix/plurinfantil 

Os mestres especialistas de educación física e música  presentan dúas propostas 

(tantas como sesións) para realizar dende a casa no BLOG de Psicomotricidade e 

Música no Rural: 

 BLOG MÓVETE+: https://psicomotricidadenorural.blogspot.com/ 

 As mestras especialistas de audición e linguaxe, educación infantil-coordinadora 

de biblioteca  e lingua estranxeira presentan como  mínimo unha proposta 

semanal a través da páxina web e os blogs, procurando que sexan vivenciais e 

contando co apoio da auxiliar de conversa no caso da lingua estranxeira.  

As publicacións dos blogs son compartidas a través da páxina web do centro, as 

redes sociais (Facebook e Instagram) e os grupos de whatsapp para chegar a 

todas as familias. 

 

 

 

 

https://aescoladebarciela.blogspot.com/
https://escoladebertolavilaboa.blogspot.com/
https://aescoladefigueirido-ana.blogspot.com/
https://aescoladeparedes.blogspot.com/
https://pousadaescola.blogspot.com/
http://escolasnanube.edu.xunta.es/vilaboa/
https://www.symbaloo.com/mix/plurinfantil
https://psicomotricidadenorural.blogspot.com/
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Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

O alumnado de Educación Infantil accede ás propostas a través das familias. As 

propostas son principalmente vivenciais e son accesibles dende un simple 

smartphone.  

As propostas están deseñadas para limitar ao máximo a conectividade dada a 

etapa na que nos atopamos, sendo as propostas maioritariamente vivenciasis. 

 

Xunto coas propostas vivencias, a nosa web e a nube do centro presenta unha 

oferta variada de recursos dixitais, accesibles desde PC ou tablet. 

 

As mestras comunícanse coas familias a través do correo electrónico, 

chamadas telefónicas e videoconferencias.  

O teléfono móbil do centro canaliza a maior parte da recepción do traballo e 

actividades feitas, a través de mensaxes de texto e audio, imaxes e vídeos. 

Na páxina web do centro figura toda a información das canles de recepción 

das actividades. 

 

Materiais e 
recursos 

 

 

Os recursos da escola son substituídos polos materiais aos que os nenos e 

nenas poden acceder nos seus domicilios, tendo en conta as distintas 

realidades (maior ou menor contacto coa natureza, dispoñibilidade ou non de 

impresora, ….) destacando elementos naturais da contorna e utensilios 

domésticos, de refugallo…. 

Os mestres e mestras empregan tanto recursos materiais e tecnolóxicos das 

escolas  (dado o carácter itinerante do profesorado parte di material estaba en 

posesión do profesorado) e maioritariamente os propios da casa (tecnolóxicos 

e non tecnolóxicos) así como material que paulatinamente poida adquirirse en 

función do estado de alarma.  

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 18 DE 19 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado comunicará esta adaptación a través das titorías 
telefónicas ás familias.  

Publicidade  A adaptación da programación publicarase na páxina web do centro. 
 

 


