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INTRODUCIÓN 

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 estos son os plans de acción ou addendas da 

nosa programación proposta para o alumnado de 3º de primaria do colexio Ceip Nosa 

Sra de Xuvencos. 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

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 3 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Ciencias da natureza 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe ( competencias) 

- Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais e plantas do seu contorno 
próximo, recoñecer as súas características 
principais e buscar información en fontes 
variadas. 

- Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica animais 
vertebrados e invertebrados do seu contorno, 
con criterio científico. ( CMCCT, CSIEE) 
-  Observa, identifica e recoñece as 
características das plantas do seu contorno e 
clasifícaas con criterio científico. ( CMCCT, 
CCL,CSIEE) 

-  Realizar experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións para recoñecer os cambios de 
estado da auga. 

-  Explica os cambios de estado da auga en 
fenómenos naturais e situacións da vida cotián. 
( CMCCT, CCL) 

-  Realizar mesturas sinxelas con sustancias 
relacionadas coa vida doméstica e do 
contorno, achegando conclusións sobre os 
resultados. 

-  Compara densidades de diferentes sustancias 
que emprega diariamente con respecto a auga. 
( CMCCT) 
-  Realiza algunhas mesturas de uso doméstico 
e presenta conclusións dos resultados. 
( CMCCT) 

Matemáticas 
- Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

-  Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). ( CCL, CMCCT) 

- Conocer, utilizar y automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones de 
la vida cotidiana. 

-  Utiliza y automatiza algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con 
distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones cotidianas. 
( CMCTT, CAA) 

-  Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturales, fracciones y 
decimales hasta las milésimas). 

-  Lee, escribe y ordena en textos numéricos y 
de la vida cotidiana números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas), 
utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada una 
de sus cifras. ( CMCTT, CSIEE) 

-  Seleccionar instrumentos y unidades de 
medida usuales, haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, 

-  Identifica las unidades del sistema métrico 
decimal. Longitud, capacidad, masa, superficie 
y volumen. ( CMCTT) 
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capacidad y tiempo, en contextos reales. 

-  Operar con diferentes medidas. 

-  Suma y resta medidas de longitud, capacidad, 
masa, superficie y volumen en forma simple 
dando el resultado en la unidad determinada 
de antemano. ( CMCTT) 

-  Utilizar las unidades de medida más 
usuales, convirtiendo unas unidades en otras 
de la misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 

-  Resuelve problemas utilizando las unidades 
de medida más usuales, convirtiendo unas 
unidades en otras de la misma magnitud, 
expresando los resultados en las unidades de 
medida más adecuadas, explicando oralmente 
y por escrito el proceso seguido. ( CCL, CMCCT) 

-  Conocer las unidades de medida del tiempo 
y sus relaciones, utilizándolas para resolver 
problemas de la vida diaria. 

-  Conoce y utiliza las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones. Segundo, minuto, 
hora, día, semana y año. ( CMCCT) 
- Lee en relojes analógicos y digitales. ( CMCCT) 

Lengua Castellana 
-  Participar en situaciones de comunicación, 
dirigidas o espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e incorporar 
las intervenciones de los demás. 

-  Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y como 
forma de comunicación y expresión personal 
(sentimientos, emociones…) en distintos 
ámbitos. ( CCL) 

-  Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, 
etc. 

-  Responde de forma correcta a preguntas 
concernientes a la comprensión literal, 
interpretativa y crítica del texto, e infiere el 
sentido de elementos no explícitos en los 
textos orales. ( CCL) 

-  Leer en voz alta diferentes textos, con 
fluidez y entonación adecuadas. 

-  Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada. ( CCL) 

-  Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas principales 
y secundarias. 

-  Produce esquemas a partir de textos 
expositivos. ( CCL, CAA) 

-  Producir textos con intenciones 
comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

-  Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales, 
cohesionadas, y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. ( CCL) 

-  Desarrollar estrategias para mejorar la 
comprensión oral y escrita a través del 
conocimiento de la lengua. 

 

- Utiliza correctamente las normas de la 
concordancia de género y de número en la 
expresión oral y escrita. ( CCL) 
-  Usa con corrección los signos de puntuación. 
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Lingua Galega 
-  Participar nas diversas situacións de 
interacción oral que se producen na aula 
( neste caso nas videochamadas grupais que 
temos tódalas semanas) amosando 
valoración e respecto polas normas que rexen 
a interacción oral. 

-  Emprega a lingua galega en calquera 
situación de comunicación dentro da aula 
( neste caso nas videochamadas grupais que 
temos tódalas semanas). ( CMCCT, CCL,CSIEE) 

-  Comprender textos orais sinxelos dos 
medios de comunicación, extraendo o sentido 
global e información específica. 

-  Comprende as ideais principais dun texto oral 
sinxelo dos medios de comunicación, 
extraendo o sentido global. ( CCL, CMCCT) 

-  Comprender, buscar, localizar e seleccionar 
información explícita en textos sinxelos de 
soportes variados (webs infantís, libros, 
carteis). 

-  Busca, localiza e selecciona información 
concreta dun texto sinxelo. ( CCL, CAA) 

-  Ler, en silencio ou en voz alta, textos 
sinxelos en galego, adaptados á súa idade e 
aos seus intereses. 

-  Le textos sinxelos e descodifica sen dificultade 
as palabras. ( CCL) 
  

-  Elaborar textos sinxelos con intención 
informativa utilizando a linguaxe verbal e non 
verbal. 

-  Elabora textos sinxelos  que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: carteis, anuncios, 
cómics. ( CMCCT, CCL,CAA) 

-  Aplicar, de forma xeral, as normas 
ortográficas básicas, apreciando o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas. 

-  Aprecia o valor social das normas ortográficas 
e a necesidade de cinguirse a elas. 

Educación Plástica 
-  Realizar producións plásticas seguindo 
pautas elementais do proceso creativo, 
experimentando, recoñecendo e 
diferenciando a expresividade dos diferentes 
materiais e técnicas pictóricas e elixindo as 
máis adecuadas para a realización da obra 
planeada. 

-  Utiliza as técnicas debuxísticas e/ou 
pictóricas máis adecuadas para as súas 
creacións manexando os materiais e 
instrumentos de maneira adecuada, coidando 
o material e o espazo de uso. ( CAA, CCEC) 

Valores Sociais e Cívicos 
- Coñecer os seus propios sentimentos e 
emocións e utilizar a linguaxe verbal e non 
verbal para a súa expresión. 

- Emprega a comunicación verbal e non verbal 
para comunicar afectos e emocións con 
amabilidade.  ( CSC) 

-   Reflexionar sobre as accións, identificar 
ventaxas e inconvenientes dunha decisión 
antes de tomala. 

-  Reflexiona de forma responsable antes de 
tomar una decisión. ( CAA,  SIEE) 

-  Establecer relacións cos compañeiros, 
valorando as aprendizaxes que orixinan e a 
posibilidade que ofrecen de establecer 
vínculos de afecto. 

-  Valora as relacións de compañerismo e 
amizade. ( CSC) 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Análise da produción do traballo do alumnado. 
- Recollida de tarefas e valoración das mesmas. 
- Valoración do esforzo e participación do alumnado. 

Instrumentos: 
Para a recollida de datos teremos as seguintes ferramentas. As tarefas 
cólganse na páxina web do centro. Tódalas notificacións e avisos fanse 
tamén mediante o Abalar Móbil no que poden comentar calquera 
circunstancia, e a recollida de fotos ou videos das súas tarefas son 
enviadas á dirección de correo electrónico do mestre. 

Cualificación final 

   A cualificación final de cada área obterase tendo en conta o seguinte: 
 - A primeira avaliación terá un valor do 40% 
 - A segunda avaliación do 50% 
 - A terceira avaliación dun 10% tendo en conta que a avaliación das 
actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo 
para a cualificación do alumnado. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

fágase constar) 

Non hai ningún caso no curso de terceiro de primaria. 
 
 
 

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 e 
metodoloxía 

Cada semana se enviarán actividades a través da páxina web do 
colexio e no blogue de terceiro. 

Materiais e recursos 

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

dificultades de conexións estarán nas anteriormente citadas ( google 

docs, canva, genially, youtube...) para o alumnado sen conexións, a 

través de envíos por calquera canle posible, servizo do concello, 

teléfono, etc... 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Videochamadas, Abalar móbil, comunicación teléfonica, correo 
electrónico e páxina web do centro. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

5. Educación a distancia. Fenda dixital 

Internet 
12 alumn@s sen problemas de internet/equipamento dixital e 7 
alumn@s con problemas de internet/ equipamento dixital. 

Ferramentas e canles 
de comunicación 

Videochamadas, Abalar móbil, comunicación teléfonica, correo 
electrónico e páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Realizaruntraballode investigación que supoña a busca, selección e organización de información 

sobre a área (empregando as TIC e outras fontes), a realización dun produto, a documentación do 

proceso (a través do uso do cartafol) e a comunicación do resultados, valorando o esforzo e 

amosando actitudes de cooperación, participación e respecto.  

 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a 

relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito.  

(CAA/ CCL/ CD/ CMCCT) 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa 

presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. (CSIEE/ CAA/ CMCCT) 

B1.3.Coñeceraterminoloxíapropiada área e achegarse a comprender textos sinxelos de carácter social, 

xeográfico e histórico.  

CSB1.3.1.Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de carácter social, 

xeográfico e histórico. (CCL/ CMCCT/ CSC)  

 

B2.1.Recoñeceresituaroselementos principais do sistema solar: o Sol, os planetas e as súas 

características básicas empregando as TIC.  

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

algunha das súas características básicas empregando as TIC. (CMCCT/ CD)  

B2.2.LocalizaroplanetaTerraeaLúa no sistema solar recoñecendo as súas características principais, 

movementos e consecuencias máis directas que producen na súa vida diaria e na contorna próxima.  

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

(CMCCT/ CCL) 

 CSB2.2.2.Expón, de maneira sinxela, como se produce o cambio entre o día e a noite e as estacións 

do ano como consecuencia dos movementos terrestres. (CMCCT/ CCL) 

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

principais. (CMCCT/ CCL)  
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B2.4.Identificarasdistintasformasde representar a superficie terrestre e localizar o lugar no que vive.  
CSB2.4.1.Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios e 

globos terráqueos. (CMCCT/ CCL)  

B2.7.Identificaraatmosferacomo escenario dos fenómenos meteorolóxicos, coñecer algúns destes 

fenómenos máis frecuentes na súa contorna e explicar, de maneira sinxela como se forman as nubes 

e as precipitación.  

CSB2.7.1.Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e describe as causas que producen a 

formación das nubes e as precipitacións. (CMCCT/ CCL)  

B2.11.Diferenciarentreclimaetempo atmosférico, recoñecer as tres grandes zonas climáticas mundiais 

e comparalas co clima do espazo no que vive.  

 

CSB2.11.1.Diferencia entre clima e tempo atmosférico. (CMCCT) 

CSB2.11.2.Nomea as tres grandes zonas climáticas do planeta e identifica algunha característica 

principal que se identifique co clima da súa contorna. (CMCCT/ CCL) 

B2.12.Explicarcomoseproduceo ciclo da auga e as súas fases relacionándoos cos elementos da paisaxe 

da súa contorna próxima.  
CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. (CMCCT/ CAA) 

B2.13.Explicarqueéunhapaisaxe, os seus elementos básicos e recoñecer os distintos tipos de paisaxes 

de Galicia.  

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

básicas na comunidade autónoma. (CMCCT/ CCL) 

B2.15.Explicaraimportanciaeas consecuencias da intervención humana no medio próximo valorando a 

necesidade dun desenvolvemento sostible.  

 

CSB2.15.1.Explica o impacto e as consecuencias negativas que a acción humana ten sobre o medio 

máis próximo. (CSC/ CCL) 

CSB2.15.2.Explica a importancia de coidar a atmosfera e as consecuencias de non facelo. (CSC/ CCL) 

 CSB2.15.3 Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e un consumo responsable. 

(CSC/ CCL) 

B3.1.Expoñereexplicara organización social, política e territorial da contorna próxima a través da 

interpretación dun mapa mental.  

CSB3.1.1.Describe a estrutura básica da organización social, política e territorial da contorna 

próxima. (CSC/ 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 27 de abril de 2020: 
   
A adpatación 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 tercera 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  avaliciación 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, recusos 
dispoñibles...). 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non houbo cambios respecto da 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 do titor 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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o 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 do 
titor 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 95% do alumnado desta clase conta con conexión a Internet (moi 
boa, boa ou regular) o 5% 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, correo electrónico e web do centro. 
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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: 3º E.P. 
MATERIA: INGLÉS 
DEPARTAMENTO: 
DATA: 
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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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2.Coñecereaplicarasestratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, e a información mais relevante do texto.  

 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e presentacións breves e 

sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese, que conteñen 

con imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu significado. (CCL) 

B3.1.Identificarotemaecomprender o sentido xeral e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e de interese para o alumnado e 

conte con apoio visual en soporte papel ou dixital.  

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral. (CCL) 

B3.2.Discriminarpatrónsgráficose recoñecer os significados e intencións comunicativas 

básicas que expresen pausas, exclamacións, interrogacións e interrogacións.  

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes principais. (CCL) 

B3.3.Coñecerasestratexiasbásicas máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, e 

as ideas principais en textos escritos sinxelos.  
PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. (CCL/ CAA) 

 
B4.1.Escribirtextossinxelosseguindo un modelo dado, compostos de frases simples illadas, 

nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas 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 frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral. (CCL) 

 

B4.2.Aplicarpatrónsgráficose convencións ortográficas básicas para escribir con razoable 

corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable.  

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida. (CCL) 

B4.3.Iniciarsenousodasferramentas informáticas para completar actividades predeseñadas 

polo persoal docente.  

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con 

léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. (CCL) 
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B5.6.Expresaralocalizacióndos obxectos.  

 

PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia 

de número e usa correctamente os nexos básicos. (CCL/ CAA) 

B5.7.Expresareidentificarosseus desexos.  

B5.8.Utilizaradecuadamenteas estruturas morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 

realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.  

PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas simples. (CCL/ CSC) 

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións etc. (CSC) 

B5.9.Recoñecerasestruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados.  

 

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións etc. (CSC) 

B5.10.Utilizarestruturassintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos.  

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 

participar nas interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa idade e escribir 

con léxico traballado previamente de forma oral. (CCL/ CAA) 

B5.11.Mostraruncontrollimitadodun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de 

modelos de oracións e frases dentro un repertorio memorizado.  

 

PLEB5.11. Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios 

lingüísticos en situacións rutineiras reais ou simuladas a través de respostas verbais e 

non verbais. (CCL/ CSC) 
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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 27 de abril de 2020: 
   
A adpatación 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 tercera 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  avaliciación 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, recusos 
dispoñibles...). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non houbo cambios respecto da 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 do titor 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   
familias cada semana. 
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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 do 
titor 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 95% do alumnado desta clase conta con conexión a Internet (moi 
boa, boa ou regular) o 5% 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, correo electrónico e web do centro. 
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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas 
instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical. 

• EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 

acompañamento. CCEC;CSC. 

•  EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e 

amosa interese por mellorar. CAA. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da 
cultura galega e doutras culturas. 

• EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas. CCEC; CSC. 

• EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando 

danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

CCEC;CSC. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e 
expresivas de diversos materiais, instrumentos e dispositivos 
electrónicos. 

• EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou 

similar a un existente. CCEC ;CAA. 
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2. 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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3. 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. 

 

4. 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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5. 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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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: 3º DE PRIMARIA 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA 
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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 
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levaremos a cabo con elas tratarán de conseguir que estas competencias se reforcen 

ou adquiran na maior medida. 

- 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, whatssup, 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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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

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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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: 3º 
MATERIA: Relixión 
DEPARTAMENTO: Relixión Católica 
DATA: 07/05/2020 
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DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 4 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.  
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 4 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender que a elección que fan 
Adán e Eva é un rexeitamento ó don de 
Deus.  

Lee, identifica e explica coas súas palabras 
as consecuencias do rexeitamento de Adán 
e Eva ó don de Deus, descritas no relato 
bíblico 

Recoñecer e valorar os signos de 
amizade de Deus co seu pobo 

Se interesa e agradece os signos do 
coidado de Deus na súa vida: a saúde, a 
familia, a escola e os amigos 

Comprender que a oración do Nosopai 
expresa a pertenza á comunidade 
eclesial  

Explica significativamente o orixe do 
Nosopai 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 4 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

 
 

  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:* 
Análise das producións 

Instrumentos:** 
Cuestionarios, debuxos 

Cualificación final 

(Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso) 
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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PÁXINA 4 DE 4 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades  Lecturas, cuestionarios 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A través do blog de Relixión  

Materiais e recursos Lecturas do libro e da Biblia adaptada con preguntas 

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) 
Algúns mandan as tarefas.  

Ferramentas e canles 
de comunicación 

Abalar móbil, páx, web do centro, blog de Relixión 
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