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1. Introdución e contextualización. 

     A presente Programación é unha adaptación para todos os cursos de E. Primaria da programación feita a comezo de

curso  debido á nova situación provocada polo confinamento nas casas a causa do COVID 19 . 

     O centro está ubicado no rural. Segundo consta no seu Proxecto Educativo do centro, recibe alumnos do Concello do e a

meirande parte deles fan uso do transporte escolar. Dispón de comedor escolar para aqueles membros da comunidade educativa

que desexen utilizalo.

     Económicamente as familias son de clase social media e media baixa. O grao de uso dos dous idiomas oficiais da Comunidade

Autónoma de Galicia é do 80% en galego e do 20% en castelán.

     Durante a etapa de confinamento comenzada o mes de marzo, observamos que non todo o alumnado dispón de

conexión a internet, ordenador, tablet ou impresora. A comunicación coas familias e alumnado realízase a través dos

medios que cada un tén ao seu alcance: correo electrónico, whatsapp, teléfono móbil, reparto pernonalizado nas casas

coa colaboración do Concello,web do centro…

Non hai ningún alumno/a que non estea en contacto co titor ou profesor que corresponda, polo que non contamos con

alumnos descolgados do proceso educativo, pero sí alumnado con distintas posibilidades, ritmos de traballo,medios

diferentes aos que intentamos adaptarnos para lograr o meirande aproveitamento posible.

  Esta adaptación da Programación docente baséase no disposto na:
LOMCE: Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa
DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG do 9 de setembro de 2014).
 Orde  do  9  de  xuño  de  2016 pola  que  se  regula  a  avaliación  e  a  promoción do  alumnado  que  cursa  educación  primaria  na
Comunidade Autónoma de Galicia.
 Orde EFP/365/2020 de 22 de abril que sinala as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019/2020 e 
 inicio do curso 2020/2021 ante a situación oasionada polo COVID 19 ( BOE 114 do venres 24 de abril de 2020).
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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. 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Enténdese por competencia as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa
educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. Segundo a Lei
Orgánica 8/2013 para a mellora da calidade educativa, establécense as seguintes:

1º Comunicación lingüística (CCL).
2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 
3º Competencia dixital (CD).
4º Aprender a aprender (CAA).
5º Competencias sociais e cívicas (CSC).
6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
7º Conciencia e expresións culturais (CCEC).
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3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.

3.1. RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA. 

3.1.1. PRIMEIRO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA

Criterio de
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área

Indicador mínimo de logro
C.C.

REC-B1.1
1º-RECB1.1.1 – Coñece respecta e coida a obra
creada.

Coñece respecta e coida a obra creada. CSC CAA 

REC-B2.1

RECB2.1.1- Coñece e valora que Deus fala a
Abraham e Moisés para ser o seu amigo. Coñece a amistade de Deus con Abraham e Moisés. CCEC CSC

REC-B3.1
1º-RECB3.1.2-  Valora  e  respecta  a  familia  de
Xesús a semellanzada súa.

Respecta a familia de Xesús. CSC 

REC-B3.2
1º-RECB3.2.1-  Nomea  e  asocia  lugares  e
acontecementos importantes da vida de Xesús.

Relaciona lugares e acontecementos importantes da
vidade Xesús.

CSC CCEC

REC-B4.2
1ºRECB4.2.1-  Expresa  o  respecto  ó  templo
como lugar sagrado.

Respecta ó templo como lugar sagrado. CCEC CSC

REC-B4.3 1ºRECB4.3.1- Expresa o sentido do domingo. Coñece o sentido do domingo. CSC CCEC
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3.1.22. SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA

Criterio de
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área

Indicador mínimo de logro
C.C.

REC-B1.1
2º-REC-B1.1.1-Toma  conciencia  e  expresa  os
momentos e as cousas que lle fan feliz a el e as
persoas da súa contorna.

Valora aquello que o fai feliz a el e as persoas do seu
entorno.

CSC 

REC-B1.2
2º-REC-B1.2.1-Descobre e nomea situación nas
que necesita das persoas, e sobre todo a Deus,
para vivir.

Recoñece situación nas que precisa a  Deus e ás
persoas 

CSC CCL

REC-B2.1
2º-REC-B2.1.2-  Selecciona  e  representa
distintas esceas bíblicas da acción de Deus na
historia.

Representa  distintas  esceas  bíblicas  de  acción  de
Deus na historia.

CCEC

REC-B2.2
2º-REC-B2.2.1-  Asocia  expresións  e
comportamentos  dos  Patriarcas  nos  relatos
bíblicos a través de recursos alternativos.

Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas
nos relatos bíblicos

CSC  CCL
CD

REC-4.3
2ºREC-B4.3.2- Sinala en diferentes expresións
artísticas a representación de Deus como Pai. 

Sinala  en  diferentes  expresións  artísticas  a
representación de Deu como Pai de todos.

CCEC CSC

REC-B4.4
2ºREC-B4.4.1-  Constrúe  un  calendario  onde
sitúa os diferentes tempos litúrxicos.

Constrúe un calendario litúrxico. CCEC CSC
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3.1.3. TERCEIRO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA

Criterio de
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área

Indicador mínimo de logro
C.C.

REC-B1.1
3ª-REC-B1.1.1-Recorda  e  narra  experiencias
recentes nas que descubriu que familia, amigos,
contorna, son un agasallo.

Narra  experiencias  nas  que  descubriu  que  familia,
amigos, contorna son un agasallo.

CSC  CAA
CCL

REC-B2.1
3º-REC-B2.1.1-  Aprende  e  ordea
cronolóxicamente os principais feitos da historia
de Moisés.

Coñece  cronolóxicamente  os  principais  feitos  da
historia de Moisés.

CSC  CAA

REC-B2.3
3º-REC-B2.3.2-  Interésase  e  agradece  os
signos do coidado de Deus na súa vida: saúde,
familia, escola, amigos.

Agradece os coidados de Deusna súa vida: saúde,
familia, escola,amigos.

CSC

REC-B3.2
3º-REC-B3.2.1- Descobre e subliña nos relatos
de milagres xestos e accións

Recoñece nos relatos de milagres os xestos e acción
de Xesús que fan felices ós homes.

CSC CCL

REC-B-4.1
3º-REC-B4.1.1-Busca  testemuñas  da  acción
misioneira  e  caritativa  da  Igrexa  como
continuidade da misión de Xesús.

Recoñece a misión misioneira e caritativa da Igrexa. CAA CSC

REC-B4.2
3º-REC-B-4.2.1-Compón textos que expresen o
diálogo da persoa con Deus.

Compón  textos  que  expresen  o  diálogo  da  persoa
con Deus.

CLC CSC
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3.1.4. CUARTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA

Criterio de
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área

Indicador mínimo de logro
C.C.

RC-B1.1
4º-RC-B1.1.1-Coñece respecta e  coida  a obra
creada.

Coñece respecta e coida a obra creada.
CSC  CAA
CSI CCL

RC-B1.2
4º-RC-B1.2.1-Identifica  e  enumera  oscoidados
que recibe na súa vida como don de Deus

Identifica a súa vida como don de Deus.
CCL CSIEE
CAA

RC-2.1
4º-RC-B2.1.1-Coñece e valora que Deus fala a
Abraham e Moisés para ser o seu amigo.

Coñece a amistade de Deus con Abraham e Moisés.
CSC  CAA
CSIEE

RC-B3.3
4º-RC-B3.3.1-Nomea  e  asocia  lugares  e
acontecementos importantes da vida de Xesús.

Relaciona lugares e acontecementos importantes da
vida de Xesús.

CCL  CCEC
CAA

RC-B4.1
4º-RC-B4.1.1-Asocia  as  características  da
familia da Igrexa cas da súa.

Asocia características Igrexa coa súa familia.
CAA  CSC
CCEC CCL

RC-B4.2
4º-RC-B4.2.1-Expresa respceto ó templo, como
lugar sagrado.

Respecto ó templo como lugar sagrado.
CCL CAA

CSC CCEC
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3.1.5. QUINTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA

Criterio de
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área

Indicador mínimo de logro
C.C.

RC-B1.1
5º-RC-Amosa desexo do ser  humano do ben.
Comparte cos compañeiros o   significativo.

Localizar por fontes, biografíasque amosa o desexo
do ben.

CSC  CAA
CSIEE

RC-B2.1
5º-RC-B2.1.2-Explica  e  sintetiza  os  trazos
característicos da Alianza de Deus co seu pobo.

Coñece a Alianza de Deus co seu pobo. CD CSC

RC-B3.1
5º-RC-B3.1.1-Interpreta,  aprecia o cambio  que
orixinou  o  encontró  con  Xesús  nalgúns  dos
personaxes que aparecen nos evanxeos.

Valora o cambio que produce na vida o encontró con
Xesús.

CSC CCL

RC-B3.2
5º-RC-B3.2.1-Selecciona, xustifica a elección e
explica por escrito o significado de milagres.

Coñece o significado dalgúns milagres.
CSC  CCL
CCEC

RC-B.3
5º-RC-B3.3.3-Busca  explica  signos  xestos  da
Comunidade  cristiá  onde  se  manifesta  a
presenza de Xesús hoxe.

Descubre a presenza de Xesús nos signos e xestos
da comunidade cristiá.

CCEC CSC

RC-B4.1
5º-RC-B4.1.1-Identifica  e  escribe  trazos  e
función dos membros da comunidade eclesial.

Identifica  función  dos  membros  da  comunidade
eclesial.

CCL CSC
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3.1.6. SEXTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA

Criterio de
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área

Indicador mínimo de logro
C.C.

RC-B1.2
6ºRC-B1.2.1-Busca  compara  comenta
expresións do desexo humánda da salvación na
literatura e música actuais.

Encontra na literatura e música expresións do desexo
humano de salvación

CCL CAA CD

RC-B1.3
6ºRC-B1.3.1-Descubre  explica  por  que
enterramentos  pinturas  ritos  costumes  son
signos da relación home-Divinidade.

Entende que  enterramentos pinturas ritos costumes
son signos da relación home-Divinidade.

CCL CSIEE
CAA CCEC

RC-B1.4
6ºRC-B1.4.1-Investiga  recolle  acontecementos
históricos   sobre  o  feito  relixioso  potenciador
dos dereitos humáns convivencia progreso paz.

Recoñece  o  feito  relixioso  motor  potenciador  dos
dereitos humáns convivencia progreso paz.

CSC
CSIEE

RC-B2.1
6ºRC-B2.1.2-Investiga  contrasta  a  sabedoría
popular con expresións da de Israel con xuizo
persoal.

Compara sabedoría popular ca de Israel. CSC CCEC

RC-B3.3
6ºRC-B3.3.2-Constrúe  un  mapa  comparativo
das accións de Xesús e as da Igrexa.

Realiza un mapa comparativo das acciónsde Xesús
cas da Igrexa.

CAA CCL

CSIEC
CCEC

RC-4.3
6ºRC-B4.3.1-Selecciona  testemuñas  cristiás
xustifica o cambio polo encontro co resucitado.

Localiza  testemuñas  cristiás  relacionadas  co
resucitado.

CCL CAA
CSC CSIEE
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
- Fichas de traballo de repaso , reforzo e/ou ampliación  para traballar na casa e ser devoltas para corrección.

- Fichas con suxerencias de actividades relixiosas en relación á historia e á actualidade.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro dos ob-
xectivos e das competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan in-
tegrar os elementos do currículo mediante a realización de tarefas e actividades.
A intervención educativa terá en conta como principio a diversidade do alumnado e unha atención personalizada en función das
necesidades de cadaquén. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no  currículo, deseña-
remos actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis
dunha competencia ao mesmo tempo.

                      A metodoloxía durante o terceiro trimestre do curso 2019/20 adaptaráse á nova situación de Alerta polo

COVID 19. O alumnado traballa na casa e de xeito individual. Propoñeránselle actividades  a realizar na casa e tamén

fichas que repasen e afiancen o aprendido durante as dúas primeiras avaliacións. Paulatinamente irase avanzando na

medida do posible en novas aprendizaxes correspondentes ao terceiro trimestre. 

 Establecerase contacto coas familias para resolver os problemas  ou dúbidas que se vaian plantexando e animarase a

todos e todas para que sigan traballando e entreguen as fichas polo medio que lles sexa posible   ( correo e, whatsapp,

fotos,… ) para a súa corrección e feedback.

No centro non hai ningún alumno que esté descolgado das tarefas a desenvolver dende o centro. Sí existen diferencias en canto a

posibilidade de medios a empregar, pero coa utilización de distintas vías de comunicación segundo o caso vanse salvando os

atrancos.      

Materiais e recursos - Materiais elaborados ou recompilados polo profesorado.

Entre o alumnado hai moitas diferencias entre os recursos de que dispoñen ( ordenador, impresoras, tablet, conexión a internet,

teléfono móbil dos pais/nais,…) . Empregaranse os recursos máis axeitados en función das posibilidades de cada familia.

En canto aos recursos do profesorado, son os recursos propios cos que contaba na casa antes do confinamento : ordenador,

impresora,conexión a internet e teléfono propios.
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Os medios que se utilizarán para que as tarefas cheguen ao alumnado serán variados en función das súas necesidades : correo

electrónico, fotos que envíen por diversos medios, whatsapp, entrega en man por parte de operarios do Concello no caso de

familias con máis dificultades.

5. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Os procedementos de  empregados no 1º e 2º trimestres  están reflectidos na programación realizada ao comezo do cur-
so 2019/2020. 
No terceiro trimestre, debido á situación excepcional ocasionada polo COVID 19 serán os seguintes: Análise das distintas 
produccións do alumnado ( traballos, actividades, fichas…) realizadas na casa, conversas telefónicas ( intercambios orais 
cos alumnos e alumnas ) ,ou videochamadas.

Instrumentos:
Resolución de exercicios, intercambios orais, videoconferencia, whatsapp, chamadas telefónicas, correo electrónico.

Cualificación final

 Procedemento para obter a cualificación final de curso:
O profesorado acordou en reunión de CCP que a cualificación final de curso viría dada por:
O cálculo da media das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación á que se lle sumaría ata un 10% dos logros da 3ª avaliación.

Alumnado de
materia pendente

No noso centro , este curso non hai casos de alumnado con materias pendentes de anos anteriores
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6. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

O profesorado ( titores) informará telefónicamente, por whatsapp ou correo electrónico ás familias de 
que na páxina web do centro se publicarán as adaptacións a programación 2019/2020. De ser o caso, in-
formará e aclarará as dúbidas que as familias  plantexen polo medio más axeitado. 

Publicidade Publicación  na páxina web do centro.
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