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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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
CURSO 2019/2020 

 

CENTRO:  CEIP XUVENCOS 
CURSO: 1 E.P. 
MATERIA: CCNN, CCSS, MATEMÁTICAS, LENGUA CASTELLANA, 
LINGUA GALEGA, INGLÉS, MÚSICA, E.F. E RELIXIÓN 
DATA: 10 DE MAIO 

mailto:ceip.nosasenhora.xuvencos@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/


 
 

CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS  
Rúa Evaristo Riande,  s/n 

Boborás – OURENSE 
Telf../Fax 988402022 

ceip.nosasenhora.xuvencos@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/ 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 35 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

mailto:ceip.nosasenhora.xuvencos@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/


 
 

CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS  
Rúa Evaristo Riande,  s/n 

Boborás – OURENSE 
Telf../Fax 988402022 

ceip.nosasenhora.xuvencos@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/ 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 35 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CIENCIAS NATUREZA 

CCNN. B3.2. Observar e identificar, de maneira 
elemental, algún ser vivo no seu medio 
natural. 

CNB3.2.1. Recolle datos a partir da súa 
observación e comunícaos empregando 
diferentes soportes. CMCCT, CCL, CAA, CSIEE, 
CD 

CCNN.B4.1. Adoptar medidas de protección 
medioambientais e poñelas en práctica na 
“casa”. 

CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na 
casa. CMCCT, CSC, CSIEE 
CNB4.1.2. Identifica e adopta medidas de uso 
responsable da auga na casa.  

CCNN. B4.2. Experimentar e manipular 
instrumentos e obxectos sinxelos de uso cotián. 

CNB4.2.1. Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e 
textura en materiais e obxectos de uso cotián. 
CMCCT 

CCNN. B5.2. Empregar o ordenador identificando 
os compoñentes básicos e coidando o seu uso. 

CNB5.2.1. Identifica  as partes dun ordenador cando 
traballa con el. CMCCT, CD, CCL 

CIENCIAS SOCIAIS 
CCSS. 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. 
CMCCT, CSC, CCL 

CCSS. B2.4.Coñecer os fenómenos atmosféricos, a 
través das sensacións corporais, e  describir os 
que xorden con máis frecuencia na súa 
contorna. 

CSB2.4.1.Nomea os fenómenos atmosféricos 
máis habituais no seu espazo  próximo. CMCCT, 
CD, CCL 

CCSS. B2.6.Identificar os elementos que 
aparecen no ceo e coñecer a importancia que o Sol 
ten para a vida. 

CSB2.6.1.Nomea os elementos presentes no ceo e 
explica a importancia que o Sol ten para a vida. 
CMCCT, CCL 

CCSS.  B2.7.Coñecer a importancia que o 
movemento dos elementos do ceo teñen como 
indicador do paso do tempo: o día, a noite e as 
partes do día. 

CSB2.7.1.Relaciona o movemento dos 
elementos do ceo co cambio do día á noite e o paso 
do tempo ao longo do día: mañá, tarde e noite. 
CMCCT, CAA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
EA.  B1.2. Valorar a limpeza, os materiais e a orde 
na realización dunha tarefa plástica e o seu 
produto final. 

EP1.2.1. Valora a importancia da limpeza, do 
coidado do material e da orde para alcanzar o 
resultado final proposto. CCEC, CSC 

EA. B1.3. Describir calidades e características dos 
materiais, dos obxectos e dos instrumentos 
presentes no contexto natural e artificial. 

EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas 
básicas. CCEC, CCL, CMCCT 
EP1.3.3. Identifica os tamaños.CCEC, CMCCT 
EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas.CCEC 

EA.  B2.1. Probar en producións propias as EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais 
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posibilidades que adoptan as formas, texturas e 
cores. 

e experimenta con eles para crear a  posteriori 
obras plásticas.CCEC, CAA 

LINGUA CASTELÁN 
LC.  B1.1. Participar en situacións de 
comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando o quenda de palabra. 

LCB1.1.2. Aplica as normas socio- comunicativas: 
escoita e respecta a quenda de palabras. CCL, CAA, 
CSC 

LC.  B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe 
oral: escoitar e preguntar. 

LCB1.11.1. Pide axuda para a realización de tarefas 
de distinta índole. CCL, CAA, CSC, CSIEE 

LC.  B1.6. Valorar os medios de comunicación 
social como instrumento de comunicación. 

LCB1.6.1. Identifica as ideas xerais en reportaxes 
audiovisual sobre temas do seu interese. CCE, CAA 

LC.  B2.4. Mostrar interese e gusto pola lectura. LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como fonte de 
lecer. CCL 

LC. B3.3. Planificar e producir, con axuda, 
diferentes tipos de textos atendendo ao seu 
formato e intencionalidade comunicativa e 
coida a presentación. 

LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con limpeza, 
evitando riscos. CCL, CAA 

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

LCB4.1.7. Utiliza os tempos verbais: presente, 
pasado e futuro en textos sinxelos. CCL 

LC.  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 as aplica á escritura de textos significativos 
sinxelos e seguindo modelos. CCL 

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

LCB4.4.1. Forma e ordena correctamente oracións 
simples para compoñer textos sinxelos. CCL 

LINGUA GALEGA 

LG.  B1.10. Identificar a lingua galega con diversos 
contextos de uso oral. 

LGB1.10.2. Recoñece a posibilidade de uso da lingua 
galega en conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. CCL, CCEC, CSC 

LG.  B1.4. Manter unha adecuada actitude de 
escoita, ante situacións comunicativas cotiás, 
respectando as intervencións dos e das demais. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, 
en conversas e exposicións, sen interromper. 
LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala, 
en situacións comunicativas cotiás. CCL, CSC 

LG.  B1.6. Usar fórmulas sinxelas de tratamento 
adecuadas nos intercambios comunicativos máis 
habituais. 

LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento 
adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, 
felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 
CCL, CAA 

LG.  B2.3. Ler, de forma guiada, textos sinxelos 
adecuados aos seus intereses para chegar 
progresivamente á expresividade e autonomía 
lectoras. 

LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura 
de textos moi sinxelos. CCL, CAA 

LG.  B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos 
relativos a situacións cotiás infantís, aqueles 
propios dos medios de comunicación ou os 

LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos. CCL 
LGB3.1.4. Interésase por aplicar as regras 
ortográficas, con especial atención ao uso das 
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relacionados coa escola, respectando as 
convencións elementais da escrita. 

maiúsculas. CCL, CSC, CCEC 

LG.  B3.6. Interesarse pola presentación dos 
traballos escritos e valorar a lingua escrita como 
medio de comunicación e de expresión 
creativa. 

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos 
seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, limpeza e 
calidade caligráfica. CCL, CD, CAA 

LG.  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. 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos 
traballados e recoñece nestes, de forma xeral, 
palabras e sílabas. CCL, CAA 
LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada 
palabra. CCL, CAA 
LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a partir de 
palabras dadas, frases ou textos. CCL, CAA 
 

LG.  B4.2. Coñecer, de forma xeral, as normas 
ortográficas máis sinxelas. 

LGB4.2.1. Coñece, de forma xeral, as normas 
ortográficas máis sinxelas e aprecia o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas. CCL, 
CSC, CCEC 

MATEMÁTICAS 

MT.  B1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais polo traballo matemático ben feito. 

MTB1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes 
axeitadas para o traballo limpo, claro e 
ordenado no caderno e en calquera aspecto a 
traballar na área de Matemáticas. CMCT, CAA 

MT.  B2.1. Ler, escribir e ordenar números 
enteiros utilizando razoamentos apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99. 
CMCT, CCL 
MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en 
situacións e contextos reais. 

MT.  B2.2. Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor, en situacións da 
vida cotiá. 

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, 
interpretando o valor de posición de cada unha das 
súas cifras. CMCT 
MTB2.2.4. Ordena números enteiros e 
represéntaos na recta numérica. CMCT 

MT.  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. CMCT 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa 
operación de resta (sen levadas) na resolución de 
problemas contextualizados. CMCT 
MTB2.3.3. Emprega procedementos diversos na 
realización de cálculos numéricos básicos. CMCT 
 

MT.  B2.4. Identificar e resolver problemas da 
vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade e as 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados. CMCT, CAA 

mailto:ceip.nosasenhora.xuvencos@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/


 
 

CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS  
Rúa Evaristo Riande,  s/n 

Boborás – OURENSE 
Telf../Fax 988402022 

ceip.nosasenhora.xuvencos@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipnosasenhoradexuvencos/ 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 35 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 
 

 

 

  

matemáticas e valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos adecuados e 
reflexionando sobre o proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

MT. B4.1. Interpretar representacións espaciais 
sinxelas realizadas a partir de sistemas de 
referencia e de obxectos ou situacións 
familiares. 

MTB4.1.1. Describe a situación dun obxecto do 
espazo próximo en relación a un mesmo utilizando 
os conceptos de esquerda- dereita, diante-
detrás, arriba-abaixo, preto- lonxe e próximo-
afastado. CMCT, CAA, CCL 
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. CMCT, CAA, CCL 

MT.  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. CMCT, CAA 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 
VSC.  B1.3. Autorregular as condutas cotiás e 
adquirir algunha estratexia de control dos 
impulsos. 

VSCB1.3.3. Interpreta o contorno e desenvólvese 
nel con autonomía. CSC, CSIEE 

VSC. B1.4. Desenvolver actitudes para actuar con 
motivación e responsabilidade. 

VSCB1.4.1.Realiza as tarefas seguindo as pautas 
acordadas. CSIEE 

VSC. B2.1. Expresar opinións, emocións e 
estados de ánimo empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal para 
comunicar afectos e emocións con amabilidade. 
CCL, CSC, CSIEE 

VSC. B2.2. Aprender a comunicarse expresando de 
forma clara as ideas, escoitando con atención e 
respectando a quenda de palabra. 

VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente, experiencias, 
ideas, pensamentos e emocións en exposicións 
orais. CCL, CSC, CSIEE 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Recollida das tarefas de cada alumno/a e valoración das mesmas. 
• Valoración do esforzo e participación de cada alumno/a. 

Instrumentos: 
• Corrección das tarefas enviadas a través do correo electrónico e 

whatsapp. 
• Caderno do/a alumno/a. 
• Titorías a través das videoconferencias (Zoom), videochamadas 

(whatsapp) e chamadas telefónicas. 

Cualificación final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 20 de abril de 2020: 
   
A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 
atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 
continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo:  
 

• Para a nota da terceira avaliación, priorizaránse os resultados 
acadados nas dúas avaliacións anteriores ( 40% a primeira e 50% a 
segunda) e terase en conta o traballo realizado durante a terceira 
avaliación (10%). 
 

• A  avaliación das actividades realizadas nesta fase non presencial da 
3º avaliación, só poderá ter valor positivo para a cualificación do 
alumnado. 

 

• A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 
situación concreta de cada alumno/a (situación familiar, recursos 
dispoñibles...). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non houbo cambios respecto á programación 
orixinal. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades nos libros de texto do alumnado onde teñen 
que completar, unir, redactar, ler, investigar coas novas 
tecnoloxías... 

 Comprensión de textos. 
 Lecturas recomendadas. 
 Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os 

distintos contidos xa traballados. 
 Propostas de xogos e actividades lúdicas para facer na 

casa. 
 Ditados. 
 Visionado de vídeos para reforzar os diferentes contidos. 
 Actividades relacionadas coas conmemoracións (fotos, 

vídeos, traballos manuais...). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Para facilitar a adaptación das familias ao traballo, eu 
propoño as tarefas de maneira semanal. 

 Planifico o traballo semanal nun PDF, que o colgo na páxina 
web do centro e ademais llo envío por whatsApp ás familias. 

 A comunicación coas familias establécese por 
videoconferencia todos os martes, ademais de utilizar o 
correo electrónico e o whatsApp o resto dos días. 

 Durante a semana corrixo os traballos que me van enviando  
ao meu correo electrónico persoal ou por whatsApp, 
solucionando as dúbidas que teñen e reenviándolles as 
correccións de cada alumno/a de xeito individual. 

 Sempre busco adaptarme ás circunstancias de cada 
alumno/a, respectando que cada familia estableza os seus 
propios horarios e rutinas de traballo de cada día, polo que 
non fixo datas ou horarios de entrega das actividades 
propostas. 

 Estou a disposición das familias para resolver calquera 
dúbida  e para iso ofrecinlles diferentes alternativas, xa sexa 
por medio da videoconferencia, do whatsApp ou mesmo do 
meu número persoal, dadas as circunstancias especiais que 
estamos vivindo, e deixando así que opten pola vía que lles 
resulte máis axeitada. 

Materiais e recursos 
 A páxina web do centro, serve de taboleiro para mostrar o 

traballo semanal. 
 WhatsApp para compartir arquivos PDF, vídeos cos/as 
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alumnos/as e as familias, intercambio das tarefas feitas e das 
correccións correspondentes cada semana. 

 Correo electrónico, como medio de intercambio das tarefas 
feitas e das correccións correspondentes. 

 Abalar móbil para comunicacións xerais a todas as familias. 
 Videoconferencias a través de Zoom para a comunicación co 

alumnado e as familias. 
 Libros de texto e cadernos do alumnado 
 Vídeos educativos de Educlan e Happy Learning 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Páxina web do centro 
• Abalar móbil 
• Videochamadas a través de Zoom 
• Aula virtual 
• Comunicación telefónica 

Publicidade  Publicación  na páxina web do centro. 

5. Educación a distancia. Fenda dixital 

Internet 

Na miña aula, teño 10 alumnos/as que poden conectarse 
semanalmente as videoconferencias que realizamos todos os martes, 
unha as 11 h para un grupo e outra as 17 h para o outro grupo, debido 
aos horarios das familias. Algúns teñen moi boa conexión e outros 
regular, sobre todo os que viven nas aldeas. 
Cos outros dous alumnos, comunícome por chamada telefónica. Un 
deles ten tablet e internet, pero teñen problemas de son e non escoitan 
a videoconferencia, por iso non participan. O outro alumno non ten 
ordenador nin internet, entón decidimos utilizar a chamada telefónica 
para manter o contacto e explicarlle as tarefas semanais. 
Das 12 familias, teño oito  que teñen que utilizar o servizo de impresión 
do Concello de Boborás, xa que non teñen impresora nas súas casas. 

Ferramentas e canles 
de comunicación 

• Páxina web do centro 
• Aula virtual 
• Videochamadas (zoom) 
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• Comunicación telefónica 
• Abalar móbil 
• WhatsApp 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Comprenderosentidoxeralde textos orais propios da súa idade 
(contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes) 
emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por 
medios técnicos que non distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio 
visual moi redundante que axude á comprensión.  

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

 
B3.1.Identificarotemaecomprender 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 
redundante en soporte papel ou dixital. 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos 
temas traballados. (CCL) 

 

B3.2.Utilizarasestratexiasbásicasde hipótese para a comprensión do 
sentido xeral e a identificación da información esencial do texto.  

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi elemental 
acompañada de apoio visual e identifica os e as personaxes principais. (CCL) 

 
B4.1.Escribirtextosmoicurtose sinxelos, seguindo modelos, compostos de 
frases simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións 
ortográficas máis elementais e os principais signos de puntuación, para 
falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa 
vida cotiá, en situacións familiares e predicibles.  

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá. (CCL) 
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B4.3.Aplicarpatrónsgráficose convencións ortográficas básicas para escribir 
con razoable corrección palabras e frases curtas que utiliza normalmente 
ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía totalmente 
normalizada.  

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con coherencia na 
súa secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura. (CCL) 

 

B5.6.Comprendereexpresaro permiso, o acordo.  

 

PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad...) (CCL) 

 
B5.7.Utilizaradecuadamenteas estruturas morfosintácticas máis básicas e 
frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.  

 

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición (you cant/can ́t) o 
acordo (That’s right). (CCL) 

 

B5.8.Recoñecerestruturassintácticas básicas e os seus significados 
asociados.  

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. (CCL) 

 
B5.9.Utilizarestruturassintácticas básicas (p. ex. enlazar palabras ou  
grupos de palabras con conectores elementais como e, ou).  

 

 

PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples. (CCL) 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
• Valoración das tarefas que envíe cada alumno. 
• Rexistro do traballo de cada alumno. 

 
 

Instrumentos: 
• Rexistro do traballo realizado por cada alumno. 
• Escala de medición do rexistro 

Cualificación final 

Tal e como se refiren as mencionadas Instrucións do 20 de abril de 2020: 
   
A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos 
atopamos, referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación 
continua, diagnóstica e formativa e quedará do seguinte modo:  
 

• Para a nota da terceira avaliación, priorizaranse os resultados 
acadados nas dúas avaliacións anteriores ( 40% a primeira e 50% a 
segunda) e terase en conta o traballo realizado durante a terceira 
avaliación (10%). 
 

• A  avaliación das actividades realizadas nesta fase non presencial da 
3º avaliación, só poderá ter valor positivo para a cualificación do 
alumnado. 

 
• A avaliación terá tamén un carácter flexible, tendo presente a 

situación concreta de cada alumno/a (situación familiar, recursos 
dispoñibles...). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non houbo cambios respecto á programación 
orixinal. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 
 

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

Actividades  

o Fichas de traballo para repasar, reforzar e ampliar os distintos 
contidos xa traballados. 
 

o Diferentes propostas para a redacción de distintos tipos de 
texto. 

 
o Actividades variadas relacionadas co traballo da comprensión 

lectora e coa lectura. 
 

o Actividades para traballar o vocabulario. 
 

o Visionados de vídeos en rede para reforzar os diferentes 
contidos. 

 
o Actividades interactivas: xogos de memoria, puzzles, contos, 

cancións, actividades de relacionar, encrucillados, sopas de 
letras, etc. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

o Para facilitar a adaptación das familias ó traballo, as tarefas son 
propostas de maneira semanal. 
 

o Planifico o traballo nunha folla de Canva (pdf, vídeos, audios, 
enlaces, fichas interactivas...) na web da escola e de ahí se 
redirecciona as páxinas propostas ou a Google Drive onde 
atopan fichas e outro materiais. 

 
o En liñas xerais a comunicación coas familias-alumnado 

establécese por correo electrónico e Abalar, tamén dispoño 
do horario de tutoria por videochamada da titora na que podo 
falar cos rapaces para resolver dúbidas. 

 
o Durante a semana, corrixo os traballos que recibo a través 

dunha conta de correo electrónico creada para a materia, 
solucionando dúbidas e enviándolles tamén un feedback coas 
correccións de cada neno/a de xeito individual. 

 

Materiais e recursos 
o A web do centro: serve de “taboleiro” para mostrar o traballo 

semanal. 
o Google Drive: para compartir arquivos ao alumnado e ás 
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familias cada semana. 
 

o Correo electrónico: como medio de comunicación contínua 
coas familias; medio de intercambio das tarefas feitas e das 
correccións correspondentes.  

 

o Espazo Abalar e Abalar móbil: para comunicacións xerais a 
todas as familias. 

 

o Aplicacións para videoconferencias: utilizámolas para as 
reunións co profesorado a tamén co alumnado en compañía 
da titora cando é necesario. 

 

o Diferentes aplicacións: Canva (para colocar as tarefas semanais 
e facer resumos); leaningapps, live worksheet, Word, 
Cerebrity, Kahoot, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Web do centro  
• Abalar móbil 
• Videochamadas 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

5. Educación a distancia. Fenda dixital 

Internet 

O 92% do alumnado desta clase conta con conexión a Internet (moi 
boa, boa ou regular) o 8% restante non ten conexión a Inernet polo 
que recurren ó servizo de impresión do Concello para a realización 
das tarefas. 
  

Ferramentas e canles 
de comunicación Abalar móbil, comunicación teléfonica, web do centro. 
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MÚSICA 
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
IMPRESCINDIBLES. 
 
1.1 COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 
Tal e como fan referencia as 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, dadas as 

condicións excepcionais das últimas semanas onde se tivo que declarar o estado de 

alarma mediante o Real Decreto 463/2020, a adquisición das competencias clave será 

o principal obxectivo das tarefas propostas. 

- Competencia dixital: 
Nesta situación esta competencia ten especial relevancia xa que implica o uso 

das TIC para obter, analizar, producir e intercambiar información. 

- Aprender a aprender: 
Coas tarefas propostas queda reflectido que hai maneiras diferentes de 

aprender, de organizar as tarefas, o tempo e o espazo para conseguir un 

obxectivo. 

- Sentido da iniciativa e espírito emprendedor: 
Coa realización das distintas actividades traballarase a capacidade de  

adaptación ao cambio, de saber comunicar e presentar as tarefas realizadas, 

de facer auto-avaliación  e actuar de forma creativa e imaxinativa. 

- Conciencia e expresións culturais: 
Esta competencia trabállase a través de distintas tarefas para as que se 

empregan obras musicais de distintos xéneros e/ou adaptacións das mesmas. 
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2. 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. 

• Repite esquemas rítmicos escoitados. CCEC; CMCCT; 

CAA. 

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. CCEC; CSC. 

• EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións 

ao unísono. CCEC; CCL; CMCCT. 

B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes 
linguaxes algúns dos elementos dunha obra musical 
(timbre, velocidade, intensidade e carácter). 
 

• EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para 

realizar actividades musicais. CD; CCEC. 

B3.1. Realizar pequenas coreografías. 
 

• EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música.  CCEC; 

CSC. 

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de 
movemento e expresivas do corpo. 

• EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e 

inferiores nos desprazamentos coa música. CCEC. 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
         O procedemento básico que vamos a utilizar para avaliar 

principalmente será a recompilación de información a través de 

rúbricas. Realizaremos dúas rúbricas auto avaliativas, unha para os 

país e outra para o alumno/a que servirá como recompilación de 

información. Utilizaremos unha rúbrica para avaliar o impacto que 

tivo en eles todos aqueles retos e actividades que se lles propuxo. 

 
Instrumentos: 

Para a recollida de datos teremos as seguintes ferramentas. 

As tarefas cólganse na páxina web do centro e alí poderán 

visualizalas, ademais de enviar fotos ou vídeos das súas prácticas ao 

correo facilitado para tal cuestión. 

 

Cualificación 
final 

             A cualificación final, de maneira xeral, será como mínimo 

igual que a da segunda avaliación. A través da información que 

recibamos das rúbricas non só dos alumnos e familias se non tamén 

do feedback recibido a través do correo electrónico, poderá subir a 

súa cualificación un ou dous puntos. 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Enviaranse actividades de repaso, e reforzo de forma 
quincenal e publicaranse na páxina web do centro. 

• Visualización de vídeos da rede. 
• Danzas, cancións, exercicios de percusión e ritmo . 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

       Trátase de crear unha metodoloxía activa, creativa e lúdica, 
que combina as actividades individuais e a aprendizaxe real dos 
contidos coa súa aplicación práctica á vida diaria.  

      A comunicación coas familias realizarase a través do correo 
electrónico con todos aqueles que teñen conectividade. Cos que 
non a teñen intentarase utilizar calquera outro medio, Whatsapp, 
teléfono. 

 

Materiais e 
recursos 

• Aplicacións informáticas: Word, Canva, Class Dojo, 
youtube. 

 

5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias e 
publicidade 

Toda esta información realizarase  a través da páxina web do 
centro e de aplicacións que algúns titores empregan a maiores 
co seu alumnado (Class Dojo). 
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6. Rúbricas 

Para ter información diagnóstica, sobre todo pensando no seguinte curso, realizarei estas rúbricas onde se involucra no proceso de 
avaliación, ao alumnado e tamén as familias 

Rúbrica para as familias: 

RÚBRICA EDUCACIÓN MUSICAL. RÚBRICA PARA AS FAMILIAS 

 
EXPERTO AVANZADO REGULAR NECESITA MELLORAR 

 4 3 2 1 

Visualización das 
actividades 

Viu todas as actividades e 
interesábase por elas 

Viu bastantes actividades e 
interesábase por elas 

Viu unhas cantas actividades e 
interesábase por elas 

Non viu apenas ningunha 
actividade 

Realización das 
actividades 

Realizou case todas as 
actividades propostas 

Realizou bastantes actividades 
propostas 

Realizou algunha das actividades 
propostas 

Case non realizou as 
actividades propostas 

Realización de 
actividades musicais 

Realizou actividades 
relacionadas coa música todos 

os días 

Realizou actividades 
relacionadas coa música 

bastantes días 

Realizou polo menos 3 días na 
semana actividades relacionadas coa 

música 

Non realizou case ningunha 
actividade relacionada coa 

música. 
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Rúbrica para o alumnado: 

RÚBRICA EDUCACIÓN MUSICAL. RÚBRICA PARA O ALUMNO/A 

 
EXPERTO AVANZADO REGULAR NECESITO MELLORAR 

 4 3 2 1 

Visualización das 
actividades 

Vin todas as actividades e 
interesábame por elas 

Vin bastantes actividades e 
interesábame por elas 

Vin unhas cantas actividades e 
interesábame por elas 

Non Vin apenas ningunha 
actividade 

Realización das 
actividades 

Realicei case todas as 
actividades propostas 

Realicei bastantes actividades 
propostas 

Realicei algunha das actividades 
propostas 

Case non realicei as 
actividades propostas 

Realización de 
actividades musicais 

Realicei actividades 
relacionadas coa música todos 

os días 

Realicei actividades 
relacionadas coa música 

bastantes días 

Realicei polo menos 3 días na 
semana actividades relacionadas coa 

música 

Non realicei case ningunha 
actividade relacionada coa 

música. 
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1. INTRODUCCIÓN 

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicou a Orde 

EFP/365/2020, de 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de 

actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, 

ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19. 

 

Segundo esta Orde, a Xunta de Galicia publicou as 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, dadas as 

condicións excepcionais das últimas semanas onde se tivo que declarar o estado de 

alarma mediante o Real Decreto 463/2020 

Debido a estes acontecementos este é o plan de acción ou addenda a miña 

programación proposta para o alumnado do CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS 

na materia de EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

2. OBXECTIVOS 

 

- Ofrecer as familias e o alumnado propostas de traballo e rutinas relacionadas 

coa educación física. 

- Promover, aínda mais en estes momentos, a importancia duns hábitos de 

saúde correctos, moita práctica de actividade física e unha boa alimentación 

 

 

3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

3.1 . COMPETENCIAS BÁSICAS 

Como ben reflicten as instrucións. A adquisición das competencias clave 

esenciais será o foco de atención das nosas actividades. Así as aprendizaxes que 

levaremos a cabo con elas tratarán de conseguir que estas competencias se reforcen 

ou adquiran na maior medida. 
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- Aprender a aprender (CAA). 

Esta situación nos ensinará que hai outras maneiras de aprender 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

As propostas tamén farán que se desenvolva o sentido da iniciativa do alumnado e a 

busca de estratexias diferentes para solucionar problemas físicos 

- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

A través do proxecto dos XXOO irán coñecendo diferentes épocas e culturas 

 

-  Competencia dixital (CD). 

Nesta situación actual a competencia dixital ten especial interese. Así as 

actividades deseñadas terán como finalidade: 

- Utilización de ferramentas dixitais para recibir as propostas 

- Coñecer as canles comunicativas dispoñibles en situacións actuais. 

3.2. Estándares de aprendizaxe e os seus criterios de avaliación 

Estes serán os estándares de aprendizaxe e os seus criterios de avaliación básicos 

e esenciais que avaliaremos neste terceiro trimestre. A educación física necesita 

sobre todo, comprobar a través da observación de como o alumnado resolve 

problemas motrices polo que se observa unha dificultade enorme a hora de avaliar 

desde casa. Basearémonos en propoñer ao alumnado diferentes actividades físicas e 

de coñecemento do mundo olímpico. O alumnado a través da feedback no blog do 

mestre poderá amosar todo aquelo que realiza. 
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4. Avaliación 

4.1. Procedementos 

O procedemento básico que vamos a utilizar para avaliar principalmente será a 

recompilación de información a través de rúbricas. Realizaremos dúas rúbricas auto 

avaliativas, unha para os país e outra para o alumno/a que servirá como recompilación 

de información. Utilizaremos unha rúbrica para avaliar o impacto que tivo en eles todos 

aqueles retos e actividades que se lles propuxo. 

4.2. Instrumentos 
 

Para a recollida de datos teremos as seguintes ferramentas. As tarefas 

cólganse no blog do mestre e alí poderán comentar calquera circunstancia, ademais 

de enviar fotos ou vídeos das súas práctica 

 

4.3  Cualificación final 
 
 A cualificación final, de maneira xeral, será como mínimo igual que a da 

segunda avaliación. A través da información que recibamos das rúbricas non só dos 

alumnos e familias se non tamén do feedback recibido a través do blog, poderá subir 

a súa cualificación un ou dous puntos 

 

Estándares de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Demostrar un comportamento persoal e social 
responsable, respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas. 

Participa activamente nas actividades propostas. 

Demostrar un comportamento persoal e social 
responsable, respectándose a un mesmo e aos 
outros e outras nas actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas. 

Demostra certa autonomía resolvendo problemas 
motores. 

Recoñecer a diversidade de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas en especial as de Galicia. Practica xogos libres e xogos organizados. 
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5.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
 

5.1  Actividades e metodoloxía 
Cada semana se enviarán actividades a través das plataformas dixitais utilizadas. 

Páxina web do colexio e blog do mestre. 

 

5.2. Materiais e recursos 

Os materiais que vamos a utilizar para aquel alumnado que non ten dificultades 

de conexións serán as anteriormente citadas e para o alumnado sen conexións, a 

través de envíos por calquera canle posible, whatssp, teléfono, etc... 

 

6. Información 

Toda esta información estará publicada na páxina web. Tamén as rúbricas que 
virán no anexo de esta adaptación 
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7. Rúbricas 

Para ter información diagnóstica, sobre todo pensando no seguinte curso, realizarei estas rúbricas onde se involucra no proceso de 
avaliación, ao alumnado e tamén as familias 

RUBRICA EDUCACIÓN FÍSICA-RÚBRICA PARA AS FAMILIAS 

 
EXPERTO AVANZADO REGULAR NECESITO MELLORAR 

 4 3 2 1 

Visualización 
das actividades 

Viu todas as actividades e 
interesábase por elas 

Viu bastantes actividades e interesábase 
por elas 

Viu unhas cantas actividades e 
interesábase por elas 

Non viu apenas ningunha 
actividade 

Realización das 
actividades 

Realizou case todas as actividades 
propostas Realizou bastantes actividades propostas Realizou algunha das 

actividades propostas 
Case non realizou as 
actividades propostas 

Realización de 
actividade física 

Mantívose moi activo/a 
fisicamente, realizando exercicio 

todos os días 

Mantívose bastante activo fisicamente, 
realizando exercicio bastantes días 

Mantívose activo non mais de 3 
dias a semana, realizando eses 

días exercicio 

Estivo practicamente 
inactivo/a fisicamente, non 
realizando case nada de 

exercicio 

Hábitos 
descanso 

Descansou perfectamente 
diariamente o que corresponde 

para súa idade e tiña uns horarios 
constantes 

Descansou bastante ben diariamente o 
que corresponde para súa idade e tiña uns 

horarios constantes 

Descansou de maneira regula 
o que corresponde para súa 

idade xa que non tiña horarios 
constantes 

Descansou mal. Non tiña 
horarios de descanso 

Hábitos de 
alimentación 

Comeu san e nutritivo, evitando 
alimentos pouco saudables(fritos, 

procesados, azucre...) 

Comeu san e nutritivo, evitando alimentos 
pouco saudables(fritos, procesados, 

azucre...)aínda que facía algunha 
excepción de vez en cando 

A alimentación foi regular, 
bastantes días comía alimentos 

pouco saudables 

A alimentación foi mala, a 
diario comía alimentos 

pouco saudables 
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Rúbrica para alumnado 

 

RUBRICA EDUCACIÓN FÍSICA-RÚBRICA PARA O ALUMNO/A 

 
EXPERTO AVANZADO REGULAR NECESITO MELLORAR 

 4 3 2 1 

Visualización 
das actividades 

Vin todas as actividades e 
interesábase por elas 

Vin bastantes actividades e interesábase 
por elas 

Vin unhas cantas actividades e 
interesábase por elas 

Non Vin apenas ningunha 
actividade 

Realización das 
actividades 

Realicei case todas as actividades 
propostas Realicei bastantes actividades propostas Realicei algunha das 

actividades propostas 
Case non realicei as 

actividades propostas 

Realización de 
actividade física 

Mantívenme moi activo/a 
fisicamente, realizando exercicio 

todos os días 

Mantívenme bastante activo fisicamente, 
realizando exercicio bastantes días 

Mantívenme activo non mais 
de 3 dias a semana, realizando 

eses días exercicio 

Estiven practicamente 
inactivo/a fisicamente, non 
realizando case nada de 

exercicio 

Hábitos 
descanso 

Descansei perfectamente 
diariamente o que corresponde 

para súa idade e tiña uns horarios 
constantes 

Descansei bastante ben diariamente o que 
corresponde para súa idade e tiña uns 

horarios constantes 

Descansei de maneira regula o 
que corresponde para súa 

idade xa que non tiña horarios 
constantes 

Descansei mal. Non tiña 
horarios de descanso 

Hábitos de 
alimentación 

Comín san e nutritivo, evitando 
alimentos pouco saudables(fritos, 

procesados, azucre...) 

Comín san e nutritivo, evitando alimentos 
pouco saudables(fritos, procesados, 

azucre...)aínda que facía algunha 
excepción de vez en cando 

A alimentación foi regular, 
bastantes días comín 

alimentos pouco saudables 

A alimentación foi mala, a 
diario comín alimentos 

pouco saudables 
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RELIXIÓN 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Identifica e valora a creación como acto de 
amor de Deus ó home Coñece, respecta e coida a obra creada 

  
Recoñece a relación que existe entre Deus e o 
home 

Identifica  e enumera os coidados que recibe 
na súa vida como don de Deus 

  

Recoñece e aprecia a relación paterno - filial  
que existe entre Deus e o home 

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

  
Recoñece que os cristiáns formamos unha 
familia 

Asocia as características da igrexa coas da súa 
familia 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise das producións 

Instrumentos: 
actividades, debuxos 

Cualificación final 

 
Pesará 50% a 1ªavaliación, 40%a 2ª avaliación y 10% os traballos que se presentan na 3ª 
avaliación 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:(se non houbo cambios respecto da programación orixinal, 
fágase constar 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

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

Actividades  debuxos do que visionan en vídeos de youtube sobre relatos bíblicos, 
fichas 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A través do blog de Relixión o no caso dunha nena que non ten Internet 
envieino a través da súa titora 

Materiais e recursos Vídeos de youtube e fichas  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través da web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

5. Educación a distancia. Fenda dixital 

Internet 
Indicar o número de alumnos e o grado de funcionamento (nada, 
insuficiente, suficiente) 
Insuficiente retroalimentación. Poucos mandan as tarefas  

Ferramentas e canles 
de comunicación Abalar móbil, páx, web do centro, blog de Relixión 
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