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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención 
dun produto como resultado dun problema 
formulado, elaborar con autonomía 
documentación sobre o proceso e presentala 
en diferentes soportes 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 
información importante, obtén conclusións e 
comunica o resultado de forma oral e escrita 
CAA    CCL   CMCCT    CSIEE 

CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos 
escritos, imaxes e gráficos.   CAA   CMCCT    CD   

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou 
problemas que ocorren no seu contorno por 
medio da observación e obter unha 
información. 

CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o 
vocabulario que corresponde a cada un dos 
bloques de contidos.     CMCCT    CCL 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio 
corpo e os órganos máis importantes para o 
seu funcionamento 

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e 
entende a súa importancia no funcionamento 
do organismo.  CMCCT 

CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos 
para a relación co medio e as formas de 
coidalos.  CMCCT      CCL 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a 
súa idade. 

CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos en 
función dos nutrientes principais.   CMCCT 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais, plantas e rochas do seu 
contorno próximo, recoñecendo as súas 
características principais, buscando 
información en fontes variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica animais 
vertebrados e invertebrados do seu contorno, 
con criterio científico.  CMCTT 

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica plantas do seu 
contorno, con criterio científico.  CMCTT 

B3.2. Planificar, observar e comparar, 
empregando os instrumentos e o  material 
necesarios e rexistrar de forma cooperativa, 
algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser 
vivo contrastando os rexistros propios e os 
dos compañeiros con información doutras 
fontes. Comunicar de xeito oral e escrito os 
resultados, empregando soportes textuais 
variados. 

CNB3.2.1. Coñece e explica as funcións de 
relación, reprodución e alimentación. CMCTT 

Observar, planificar e recoñecer  as 
características básicas da materia 

Observa, identifica e recoñece as 
caractérísticas básicas da materia CMCCT 
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2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: - Observación sistemática e análise das tarefas do 
alumnado mediante a corrección das actividades enviadas previamente. 
Una vez feito este proceso, reenvío as tarefas corrixidas as familias. 

-Comunicación directa coa maioría dos alumnos para á aclaración de 
calquera dúbida ( mediante titorías grupais ou individuais) 

Instrumentos: Correo electrónico ( as actividades  escritas  ou fotos; 
relacionadas cunha tarefa de plástica ou de calquera outra materia; son 
mandadas á profesora mediante este método para garantir que todo ou 
case todo o alumnado poida facerlle chegar á docente o seu traballo), 
cadernos dos alumnos, rexistro individualizado das tarefas levadas a cabo 
por o alumnado, titorías grupais ou individuais segundo a posibilidade e a 
dispoñibilidade de cada familia. 

Cualificación final 

Para obter a cualificación final do curso, procedo da seguinte forma: 

1ª avaliación:  40 % da nota  

2ª avaliación:  50 % da nota 

3ª avaliación:  10 % da nota 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Nun caso tiven que modificar os criterios de 

avaliación polos seguintes motivos. Ao largo do curso escolar, unha nena 

experimentou unha mellora significativa en canto  ao seu rendemento escolar 

e á súa actitude na clase. No ámbito escolar, a alumna iba traballando baixo 

a miña supervisión. Realizaba as tarefas dentro das súas posibilidades pero 

esforzábase, atendía e mostraba interese.  No fogar o traballo adoita ser nulo 

ou bastante deficiente. Desde que empezou o confinamento, obteño moi 

pouco traballo e de baixa calidade.  Por conseguinte, cambiei os meus 

criterios para avaliar o traballo da alumna. Optei por empregar estas pautas: 

Traballar con certa regularidade  e presentar os traballos con limpeza. 

Se cumpre estes criterios  subo un punto, se non os cumpre queda a nota do 

segundo trimestre 
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2. Avaliación e cualificación 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos de avaliación:  Observación sistemática e análise das 
tarefas da alumna mediante a corrección das actividades enviadas 
previamente. Una vez feito este proceso, reenvío as tarefas corrixidas a 
familia (cando as hai)Comunicación directa coa alumna ( mediante 
chamadas telefónicas, correo electrónico). 
 
Instrumentos: Correo electrónico (as actividades  escritas  ou fotos; 
relacionadas cunha tarefa de plástica ou de calquera outra materia son 
mandadas á profesora mediante este método para garantir un 
seguimento mínimo), caderno da alumna, rexistro individualizado das 
tarefas levadas a cabo pola persoa, titorías grupais ou individuais segundo 
a posibilidade e a dispoñibilidade da familia. 

 

Criterios de cualificación: 
 
Traballar con certa regularidade  e presentar os traballos con limpeza. 

 

 Se cumpre estes criterios  subo un punto, se non os cumpre queda a nota 

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

Actividades  
Repaso e reforzo do visto ao longo do primeiro e do  segundo 
trimestre cunha ampliación puntual en sociais e en naturais para 
finalizar as unidades que estabamos vendo en clase. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía con conectividade 

 

Tendo en conta os coñecementos previos do alumnado,   ao comezo de 

cada punto que repasamos ou reforzamos, procedemos a recordar os 

puntos claves vistos nese ámbito grazas a un resumo moi sinxelo dos 

diferentes puntos. 

 

Metodoloxía constructivistas, aberta e flexible  baseada nunha 

comunicación permanente entre a profesora é as familias e 

adaptada as posibilidades e a dispoñibilidade destas últimas. Nun 

primeiro momento facilítase as explicacións oportunas sobre o punto 

que van repasar, nunha segunda etapa proposta das actividades para 

traballar ese aspecto (parte teórica e parte práctica) e todo o material 

está colgado na páxina web do colexio. Este proceso repítese cada 

semana. Ao finalizar ese tempo, publico na páxina do colexio a 

corrección das  todas as actividades. 

 

Seguimento diario do traballo realizado polo alumnado grazas a 

corrección das tarefas enviadas polo alumnado de xeito individual. 

Esas correccións son reenviadas psoteriormente as familias.  

Significatividade e contextualización dos contidos :  dada a importancia 

que a aprendizaxe contextualizada ten nesta etapa educativa as tarefas 

encomendadas teñen relación directa con seu contorno ou os seus 

puntos de interese. 

 

Experimentos  e manipulación  mediante actividades lúdicas mediante a 

realización de tarefas sinxelas  con materiais dispoñibles nos fogares ou  

xogos  que requiren das novas tecnoloxías.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Interdisciplinariedade: desenvolvemento de actividades que permitan, 
na medida do posible, o traballo dos contidos de distintas áreas xa que 
as aprendizaxes deben estar interconectadas tal e como están na vida 
diaria. 
 
Familia sen conectividad: envío por whatsapp das actividades de xeito 
moi sinxelo e esquemático. Mantemento de comunicación telefónica. 
 

Materiais e recursos 

Fichas en formato PDF, diferentes materiais, formas, texturas, cores 
dos que dispoñen nos fogares, ordenadores, tablets ou móbiles 
(actividades interactivas online , xogos didácticos, cortometraxes, 
contos en formato PDF, aula virtual) , cadernos, videochamadas 
grupais ou individuais, contacto telefónico o por correo electrónico 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado é informado mediante diferentes canles:  
-Páxina web do colexio no apartado de 4º de PR. 
-Telefonicamente. 
-Por correo electrónico 
-Por videochamada individual ou grupal 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5.Educación a distancia. Fenda dixital 

Internet 

A situación coa conectividade é a seguinte:  
Conexión:  
10 teñen  internet con router e datos no móbil 
4 con datos no móbil 
1 ten serios problemas de conectividade 
Videochamadas: 
12 sen problema 
3 dificultades polo consumo 
Velocidade internet 
10 : suficiente 
2 deficiente e baixa velocidade 
3 datos limitados con pouco tempo de accesibilidade 
Ordenador:  
Todos teñen ordenador agás unha familia. Estánse levando a cabo os 
trámites para solventar esta situación. 

 

Ferramentas e canles 
de comunicación 

Comunicación teléfonica, web do centro, correo electrónico, 
videochamadas.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Realizar un traballo de investigación que 
supoña a busca, selección e organización de 
información sobre fenómenos previamente 
delimitados, a realización dun produto, a 
documentación do proceso e a comunicación 
do resultados. 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as 
TIC e outras fontes directas e indirectas), 
selecciona a información relevante, a organiza, 
analiza, obtén conclusións sinxelas e as 
comunica oralmente e/ou por escrito.  
CAA     CD    CMCCT      CCL  

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e 
conceptos necesarios para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre Ciencias sociais, así 
como comprender diferentes linguaxes 
recollidos en textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico. 

CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o 
vocabulario adquirido para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre Ciencias sociais. 
CAA     CSC    CMCCT      CCL 
 

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa 
área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as tecnoloxías da 
información e a comunicación.   CD     CSC    
CMCCT      CCL 

B2.1.Coñecer a formación da litosfera e a 
dinámica de placas tectónicas e analizar as 
súas influencias e consecuencias no medio 
que o rodea 

CSB2.1..1 Coñece e define a formación da 
litosfera e a dinámica de placas tectónicas e as 
súas consecuencias.  CMCTT   CAA    CCL 

B2.5.Explicar que é o tempo atmosférico, 
coñecer os instrumentos de medida, o seu 
uso, realizar medicións e interpretacións de 
gráficos a través dos datos recollidos nunha 
estación meteorolóxica de cara a facer unha 
predición do tempo atmosférico para un 
período de tempo determinado e a 
comunicación deste empregando mapas do 
tempo. 

CSB2.5.1.Define tempo atmosférico, identifica 
os distintos instrumentos de medida que se 
utilizan para a recollida de datos atmosféricos 
clasificándoos segundo a función e información 
que proporcionan e fai medicións, 
interpretacións de datos e predicións do tempo 
atmosférico.    CMCTT   CAA    CCL 

B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar e 
nomear masas e cursos de auga, 
diferenciando augas superficiais e augas 
subterráneas, cuncas e vertentes 
hidrográficas e analizar as partes as partes 
dun río do medio próximo. 

CSB2.6.1.Define hidrosfera, e identifica e 
nomea as grandes masas e cursos de auga, 
explicando como se forman as augas 
subterráneas, como afloran e como se accede a 
elas.   CMCTT   CSC    CCL 

B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, coñecer 
algúns tipos de rochas e a súa composición 
identificando distintos minerais e algunha das 
súas propiedades e usos. 

CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a 
composición das rochas nomeando algúns dos 
seus tipos.     CMCTT       CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, coñecer 

algúns tipos de rochas e a súa composición 

identificando distintos minerais e algunha das 

súas propiedades e usos. Facer especial 

fincapé nos que son propios de Galicia 

CSB2.7.2.Identifica e explica as diferenzas 

entre rochas e minerais, describe os seus usos e 

utilidades clasificando algúns minerais segundo 

as súas propiedades.    

CMCTT       CCL 

B3.5.Comprender e interpreta os principais 

conceptos demográficos e calculalos a partires 

dos datos de poboación. 

CSB3.5.1.Define demografía e comprende os 

principais conceptos demográficos. 

CCL   CSC 

B4.1.Explicar as características de cada tempo 

histórico estudado e certos acontecementos 

desas épocas que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da historia 

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e 

historia, asociándoa as distintas idades aos 

feitos que marcan o seu inicio e final. 

CSC    CMCCT      CCL 

CSB4.1.2.Explica e valora a importancia da 

escritura, a agricultura e a gandería, como 

descubrimentos que cambiaron profundamente 

as sociedades humanas.  CCL    CSC    CCEC 

B4.2.Coñecer a importancia das fontes 

históricas para o estudo da historia. 

CSB4.2.1.Recoñece a importancia dos restos 

arqueolóxicos e materiais que produce unha 

sociedade como fontes para coñecer o noso 

pasado, con especial relevancia da escritura. 

CSC    CMCCT      CAA 

B4.3.Utiliza as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos históricos e 

outros feitos relevantes. 

CSB4.3.1.Recoñece o século como unidade de 

medida do tempo histórico e localiza feitos 

situándoos como sucesivos a.C o d.C 

CSC    CMCCT       

B4.4.Identificar e localizar no tempo os 

procesos e acontecementos históricos e 

culturais máis relevantes da historia de España 

para adquirir unha perspectiva global da súa 

evolución e  coñecer os principais xacementos 

arqueolóxicos de Galicia. 

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo os feitos 

fundamentais da prehistoria e historia de 

España e describe as principais características 

de cada unha delas. 

CSC    CMCCT      CCL       CCEC 

CSB4.4.3.Explica a diferenza dos dous períodos 

nos que se divide a Prehistoria e describe as 

características básicas das formas de vida nestas 

dúas épocas. 

CCL       CCEC        CSC 

CSB4.4.4.Data a Idade Antiga e describe as 

características básicas da vida naquel tempo 

CCEC       CSC     CMCCT 
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2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: - Observación sistemática e análise das tarefas do 
alumnado mediante a corrección das actividades enviadas previamente. 
Una vez feito este proceso, reenvío as tarefas corrixidas as familias. 

-Comunicación directa coa maioría dos alumnos para á aclaración de 
calquera dúbida ( mediante titorías grupais ou individuais) 

Instrumentos: Correo electrónico ( as actividades  escritas  ou fotos; 
relacionadas cunha tarefa de plástica ou de calquera outra materia; son 
mandadas á profesora mediante este método para garantir que todo ou 
case todo o alumnado poida facerlle chegar á docente o seu traballo), 
cadernos dos alumnos, rexistro individualizado das tarefas levadas a cabo 
por o alumnado, titorías grupais ou individuais segundo a posibilidade e a 
dispoñibilidade de cada familia. 

Cualificación final 

Para obter a cualificación final do curso, procedo da seguinte forma: 

1ª avaliación:  40 % da nota  

2ª avaliación:  50 % da nota 

3ª avaliación:  10 % da nota 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Nun caso tiven que modificar os criterios de 

avaliación polos seguintes motivos. Ao largo do curso escolar, unha nena 

experimentou unha mellora significativa en canto  ao seu rendemento escolar 

e á súa actitude na clase. No ámbito escolar, a alumna iba traballando baixo 

a miña supervisión. Realizaba as tarefas dentro das súas posibilidades pero 

esforzábase, atendía e mostraba interese.  No fogar o traballo adoita ser nulo 

ou bastante deficiente. Desde que empezou o confinamento, obteño moi 

pouco traballo e de baixa calidade.  Por conseguinte, cambiei os meus 

criterios para avaliar o traballo da alumna. Optei por empregar estas pautas: 

Traballar con certa regularidade  e presentar os traballos con limpeza. 

Se cumpre estes criterios  subo un punto, se non os cumpre queda a nota do 

segundo trimestre 
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2. Avaliación e cualificación 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos de avaliación:  Observación sistemática e análise das 
tarefas da alumna mediante a corrección das actividades enviadas 
previamente. Una vez feito este proceso, reenvío as tarefas corrixidas a 
familia (cando as hai)Comunicación directa coa alumna ( mediante 
chamadas telefónicas, correo electrónico). 
 
Instrumentos: Correo electrónico (as actividades  escritas  ou fotos; 
relacionadas cunha tarefa de plástica ou de calquera outra materia son 
mandadas á profesora mediante este método para garantir un 
seguimento mínimo), caderno da alumna, rexistro individualizado das 
tarefas levadas a cabo pola persoa, titorías grupais ou individuais segundo 
a posibilidade e a dispoñibilidade da familia. 

 

Criterios de cualificación: 
 
Traballar con certa regularidade  e presentar os traballos con limpeza. 

 

 Se cumpre estes criterios  subo un punto, se non os cumpre queda a nota 

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

Actividades  
Repaso e reforzo do visto ao longo do primeiro e do  segundo 
trimestre cunha ampliación puntual en sociais e en naturais para 
finalizar as unidades que estabamos vendo en clase. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía con conectividade 
 
Tendo en conta os coñecementos previos do alumnado,   ao comezo 
de cada punto que repasamos ou reforzamos, procedemos a recordar 
os puntos claves vistos nese ámbito grazas a un resumo moi sinxelo 
dos diferentes puntos. 
 
Metodoloxía constructivistas, aberta e flexible  baseada nunha 
comunicación permanente entre a profesora é as familias e adaptada 
as posibilidades e a dispoñibilidade destas últimas. Nun primeiro 
momento facilítase as explicacións oportunas sobre o punto que van 
repasar, nunha segunda etapa proposta das actividades para traballar 
ese aspecto (parte teórica e parte práctica) e todo o material está 
colgado na páxina web do colexio. Este proceso repítese cada semana. 
Ao finalizar ese tempo, publico na páxina do colexio a corrección das  
todas as actividades. 
 
Seguimento diario do traballo realizado polo alumnado grazas a 
corrección das tarefas enviadas polo alumnado de xeito individual. Esas 
correccións son reenviadas psoteriormente as familias.  
Significatividade e contextualización dos contidos :  dada a importancia 
que a aprendizaxe contextualizada ten nesta etapa educativa as 
tarefas encomendadas teñen relación directa con seu contorno ou os 
seus puntos de interese. 
 
Experimentos  e manipulación  mediante actividades lúdicas mediante 
a realización de tarefas sinxelas  con materiais dispoñibles nos fogares 
ou  xogos  que requiren das novas tecnoloxías.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Interdisciplinariedade: desenvolvemento de actividades que permitan, 
na medida do posible, o traballo dos contidos de distintas áreas xa que 
as aprendizaxes deben estar interconectadas tal e como están na vida 
diaria. 
 
Familia sen conectividad: envío por whatsapp das actividades de xeito 
moi sinxelo e esquemático. Mantemento de comunicación telefónica. 
 

Materiais e recursos 

Fichas en formato PDF, diferentes materiais, formas, texturas, cores 
dos que dispoñen nos fogares, ordenadores, tablets ou móbiles 
(actividades interactivas online , xogos didácticos, cortometraxes, 
contos en formato PDF, aula virtual) , cadernos, videochamadas 
grupais ou individuais, contacto telefónico o por correo electrónico 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado é informado mediante diferentes canles:  
-Páxina web do colexio no apartado de 4º de PR. 
-Telefonicamente. 
-Por correo electrónico 
-Por videochamada individual ou grupal 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5.Educación a distancia. Fenda dixital 

Internet 

A situación coa conectividade é a seguinte:  
Conexión:  
10 teñen  internet con router e datos no móbil 
4 con datos no móbil 
1 ten serios problemas de conectividade 
Videochamadas: 
12 sen problema 
3 dificultades polo consumo 
Velocidade internet 
10 : suficiente 
2 deficiente e baixa velocidade 
3 datos limitados con pouco tempo de accesibilidade 
Ordenador:  
Todos teñen ordenador agás unha familia. Estánse levando a cabo os 
trámites para solventar esta situación. 

 

Ferramentas e canles 
de comunicación 

Comunicación teléfonica, web do centro, correo electrónico, 
videochamadas.  
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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: 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO: 
DATA: 12 /05/ 2020 

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 8 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.  

 

5. Educación a distancia. Fenda dixital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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 8 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Expresar verbalmente de forma razoada 

o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma 

razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema de matemáticas ou en contextos da 

realidade.CL   CMCT 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas 

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas: revisa as operacións 

utilizadas, as unidades dos resultados, 

comproba e interpreta as solucións no contexto 

da situación, busca outras formas de resolución 

etc.  CMCT  CAA  CSIEE 

Identificar e resolver problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos coñecementos 

matemáticos axeitados para a resolución de 

problemas. 

MTB1.4.1. Practica o método científico sendo 

ordenado, organizado e sistemático. CMCT 

CAA 

B1.6. Utilizar os medios tecnolóxicos de 

modo habitual no proceso de aprendizaxe, 

buscando, analizando e seleccionando 

información relevante en internet ou en outras 

fontes elaborando documentos propios, 

facendo exposicións e argumentacións. 

MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas 

para a realización de cálculos numéricos, para 

aprender e resolver problemas CMCT CAA CD 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 

razoamentos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, fraccións e 

decimais ata as centésimas). 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos 

numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 

fraccións e decimais ata as centésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de cada unha 

das súas cifras.  CMCT CAA  CL 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números 

segundo o seu valor. 

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea 

números naturais e decimais, interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas cifras  

CMCT CAA   

B2.3. Operar cos números tendo en conta a 

xerarquía nas operacións, aplicando as súas 

propiedades, as estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se realizará 

(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora), usando o máis 

adecuado. 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das 

operacións e as relacións entre elas. CMCT 

CAA   
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas e en 
situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e 
división (de ata dúas cifras) con distintos tipos 
de números, en comprobación de resultados 
en contextos de resolución de problemas e en 
situacións cotiás.  CMCT CAA   

MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun 
cálculo valorando a resposta. CMCT CAA 
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*método xenérico que empregamos para a recollida de información sobre a consecución dos obxectivos 
formulados: observación sistemática, análise das producións do alumnado, probas específicas, valoracións por 
escrito, recopilación de materiais... 

**ferramentas físicas que empregamos para levar a cabo os anteriores procedementos: cuestionarios, 
formularios, cadernos, exame oral, exame escrito, probas de control, traballos individuais ou en grupo, 
rubricas... 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: - Observación sistemática e análise das tarefas do 
alumnado mediante a corrección das actividades enviadas previamente. 
Una vez feito este proceso, reenvío as tarefas corrixidas as familias. 

-Comunicación directa coa maioría dos alumnos para á aclaración de 
calquera dúbida ( mediante titorías grupais ou individuais) 

Instrumentos: Correo electrónico ( as actividades  escritas  ou fotos; 
relacionadas cunha tarefa de plástica ou de calquera outra materia; son 
mandadas á profesora mediante este método para garantir que todo ou 
case todo o alumnado poida facerlle chegar á docente o seu traballo), 
cadernos dos alumnos, rexistro individualizado das tarefas levadas a cabo 
por o alumnado, titorías grupais ou individuais segundo a posibilidade e a 
dispoñibilidade de cada familia. 

Cualificación final 

Para obter a cualificación final do curso, procedo da seguinte forma: 

1ª avaliación:  40 % da nota  

2ª avaliación:  50 % da nota 

3ª avaliación:  10 % da nota 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Nun caso tiven que modificar os criterios de 

avaliación polos seguintes motivos. Ao largo do curso escolar, unha nena 

experimentou unha mellora significativa en canto  ao seu rendemento escolar 

e á súa actitude na clase. No ámbito escolar, a alumna iba traballando baixo 

a miña supervisión. Realizaba as tarefas dentro das súas posibilidades pero 

esforzábase, atendía e mostraba interese.  No fogar o traballo adoita ser nulo 

ou bastante deficiente. Desde que empezou o confinamento, obteño moi 

pouco traballo e de baixa calidade.  Por conseguinte, cambiei os meus 

criterios para avaliar o traballo da alumna. Optei por empregar estas pautas: 

Traballar con certa regularidade  e presentar os traballos con limpeza. 

Se cumpre estes criterios  subo un punto, se non os cumpre queda a nota do 

segundo trimestre 
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2. Avaliación e cualificación 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos de avaliación:  Observación sistemática e análise das 
tarefas da alumna mediante a corrección das actividades enviadas 
previamente. Una vez feito este proceso, reenvío as tarefas corrixidas a 
familia (cando as hai)Comunicación directa coa alumna ( mediante 
chamadas telefónicas, correo electrónico). 
 
Instrumentos: Correo electrónico (as actividades  escritas  ou fotos; 
relacionadas cunha tarefa de plástica ou de calquera outra materia son 
mandadas á profesora mediante este método para garantir un 
seguimento mínimo), caderno da alumna, rexistro individualizado das 
tarefas levadas a cabo pola persoa, titorías grupais ou individuais segundo 
a posibilidade e a dispoñibilidade da familia. 

 

Criterios de cualificación: 
 
Traballar con certa regularidade  e presentar os traballos con limpeza. 

 

 Se cumpre estes criterios  subo un punto, se non os cumpre queda a nota 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Repaso e reforzo do visto ao longo do primeiro e do  segundo trimestre 
cunha ampliación puntual en sociais e en naturais para finalizar as 
unidades que estabamos vendo en clase. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía con conectividade 

 

Tendo en conta os coñecementos previos do alumnado,   ao comezo de cada 
punto que repasamos ou reforzamos, procedemos a recordar os puntos claves 

vistos nese ámbito grazas a un resumo moi sinxelo dos diferentes puntos. 

 

Metodoloxía constructivistas, aberta e flexible  baseada nunha 

comunicación permanente entre a profesora é as familias e adaptada as 

posibilidades e a dispoñibilidade destas últimas. Nun primeiro momento 

facilítase as explicacións oportunas sobre o punto que van repasar, nunha 
segunda etapa proposta das actividades para traballar ese aspecto (parte 

teórica e parte práctica) e todo o material está colgado na páxina web do 

colexio. Este proceso repítese cada semana. Ao finalizar ese tempo, publico na 
páxina do colexio a corrección das  todas as actividades. 

 

Seguimento diario do traballo realizado polo alumnado grazas a corrección 
das tarefas enviadas polo alumnado de xeito individual. Esas correccións son 

reenviadas psoteriormente as familias.  

Significatividade e contextualización dos contidos :  dada a importancia que a 

aprendizaxe contextualizada ten nesta etapa educativa as tarefas 
encomendadas teñen relación directa con seu contorno ou os seus puntos de 

interese. 

 
Experimentos  e manipulación  mediante actividades lúdicas mediante a 

realización de tarefas sinxelas  con materiais dispoñibles nos fogares ou  

xogos  que requiren das novas tecnoloxías.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Interdisciplinariedade: desenvolvemento de actividades que permitan, 

na medida do posible, o traballo dos contidos de distintas áreas xa que 

as aprendizaxes deben estar interconectadas tal e como están na vida 

diaria. 
 
Familia sen conectividad: envío por whatsapp das actividades de xeito moi 

sinxelo e esquemático. Mantemento de comunicación telefónica. 

 

Materiais e recursos 

Fichas en formato PDF, diferentes materiais, formas, texturas, cores dos que 

dispoñen nos fogares, ordenadores, tablets ou móbiles (actividades 

interactivas online , xogos didácticos, cortometraxes, contos en formato PDF, 
aula virtual) , cadernos, videochamadas grupais ou individuais, contacto 

telefónico o por correo electrónico 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado é informado mediante diferentes canles:  
-Páxina web do colexio no apartado de 4º de PR. 
-Telefonicamente. 
-Por correo electrónico 
-Por videochamada individual ou grupal 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

5.Educación a distancia. Fenda dixital  

Internet 

A situación coa conectividade é a seguinte:  

Conexión:  

10 teñen  internet con router e datos no móbil 
4 con datos no móbil 

1 ten serios problemas de conectividade 

Videochamadas: 

12 sen problema 
3 dificultades polo consumo 

Velocidade internet 

10 : suficiente 
2 deficiente e baixa velocidade 

3 datos limitados con pouco tempo de accesibilidade 

Ordenador:  

Todos teñen ordenador agás unha familia. Estánse levando a cabo os trámites 
para solventar esta situación. 

 

Ferramentas e canles 
de comunicación 

Comunicación teléfonica, web do centro, correo electrónico, 
videochamadas.  
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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: 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
DEPARTAMENTO: 
DATA: 12 /05/ 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando as normas da comunicación: 

quenda de palabra, escoitar. 

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, 

opinións, sentimentos con certa claridade     

CCL      CAA     CSC 

LCB1.1.2. Aplica as normas socio 

comunicativas: escoita atenta, espera de 

quendas, participación respectuosa  CCL      

CAA     CSC   

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 

palabras sinxelas a partir do seu contexto de 

uso 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa 

idade para expresarse con progresiva precisión 

nos diferentes contextos de comunicación   

CCL 

B1.6. Reproducir textos axeitados á súa idade, 

os seus gustos e intereses, utilizando con 

creatividade as distintas estratexias de 

comunicación oral. 

LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos 

literarios ou non literarios axeitados aos seus 

gustos e intereses  CCL      CAA     CCEC 

B1.9. Valorar os medios de comunicación 

social como instrumento de aprendizaxe e de 

acceso a informacións e experiencias de outras 

persoas. 

LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado os medios 

audiovisuais e dixitais para recoller información 

CCL   CD 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes 

textos 

LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen 

dificultade e con certa expresividade, diferentes 

tipos de textos apropiados á súa idade  CCL 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados á idade e utilizando a lectura como 

medio para ampliar o vocabulario e fixar a 

ortografía 

LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as 

diversas tipoloxías textuais en textos do ámbito 

escolar e social. 

CCL      CAA      

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión 

de textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.3. Activa coñecementos previos 

axudándose deles para comprender un texto. 

CCL      CAA       

LCB2.3.6. Iníciase na utilización autónoma do 

dicionario en distintos soportes, no seu traballo 

escolar.  CCL      CAA       

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 

diferentes intencións comunicativas, aplicando 

as regras ortográficas e coidando a caligrafía, 

orde e presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, 

textos sinxelo do ámbito escolar e social: 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, expositivos) e a súa 

intención comunicativa (informativos, literarios 

e prescritivos) diarios, cartas, correos 

electrónicos, noticias, contos, folletos 

informativos, narracións, textos científicos, 

anuncios publicitarios, receitas, instrucións, 

normas…. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre 

a estrutura da lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario (formación e 

significado das palabras e campos 

semánticos), así como as regras de ortografía 

para favorecer unha comunicación máis 

eficaz. 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías 

gramaticais pola súa función na lingua: 

presentar ao nome, substituír ao nome, expresar 

características do nome, expresar accións ou 

estados.  CCl 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. CCL 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través do uso da 

lingua. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, 

antónimos, polisémicos ou frases feitas na 

expresión oral e escrita.  CCL 
LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é 

capaz de crear palabras derivadas    CCL   
LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes 

tipos de palabras nun texto. 
LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, 

distingue suxeito e predicado.  CCL 
B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 

comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua 

LCB4.4.1. Utiliza as diferentes clases de 

palabras para elaborar o discurso. CCL CAA 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 

comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de 

concordancia de xénero e de número na 

expresión oral e escrita. CCL 
LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e 

clasifica as palabras dun texto.  CCL 
LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos 

seus textos escritos    CCL 
LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas 

producións escritas propias.   CCL 

B5.5. Reproducir textos literarios breves e 

sinxelos e adaptados á idade 

LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos 

textos orais adecuados á súa idade: contos, 

poemas, cancións.    CCL      CAA     CCEC 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: - Observación sistemática e análise das tarefas do 
alumnado mediante a corrección das actividades enviadas previamente. 
Una vez feito este proceso, reenvío as tarefas corrixidas as familias. 

-Comunicación directa coa maioría dos alumnos para á aclaración de 
calquera dúbida ( mediante titorías grupais ou individuais) 

Instrumentos: Correo electrónico ( as actividades  escritas  ou fotos; 
relacionadas cunha tarefa de plástica ou de calquera outra materia; son 
mandadas á profesora mediante este método para garantir que todo ou 
case todo o alumnado poida facerlle chegar á docente o seu traballo), 
cadernos dos alumnos, rexistro individualizado das tarefas levadas a cabo 
por o alumnado, titorías grupais ou individuais segundo a posibilidade e a 
dispoñibilidade de cada familia. 

Cualificación final 

Para obter a cualificación final do curso, procedo da seguinte forma: 

1ª avaliación:  40 % da nota  

2ª avaliación:  50 % da nota 

3ª avaliación:  10 % da nota 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Nun caso tiven que modificar os criterios de 

avaliación polos seguintes motivos. Ao largo do curso escolar, unha nena 

experimentou unha mellora significativa en canto  ao seu rendemento escolar 

e á súa actitude na clase. No ámbito escolar, a alumna iba traballando baixo 

a miña supervisión. Realizaba as tarefas dentro das súas posibilidades pero 

esforzábase, atendía e mostraba interese.  No fogar o traballo adoita ser nulo 

ou bastante deficiente. Desde que empezou o confinamento, obteño moi 

pouco traballo e de baixa calidade.  Por conseguinte, cambiei os meus 

criterios para avaliar o traballo da alumna. Optei por empregar estas pautas: 

Traballar con certa regularidade  e presentar os traballos con limpeza. 

Se cumpre estes criterios  subo un punto, se non os cumpre queda a nota do 

segundo trimestre 
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2. Avaliación e cualificación 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos de avaliación:  Observación sistemática e análise das 
tarefas da alumna mediante a corrección das actividades enviadas 
previamente. Una vez feito este proceso, reenvío as tarefas corrixidas a 
familia (cando as hai)Comunicación directa coa alumna ( mediante 
chamadas telefónicas, correo electrónico). 
 
Instrumentos: Correo electrónico (as actividades  escritas  ou fotos; 
relacionadas cunha tarefa de plástica ou de calquera outra materia son 
mandadas á profesora mediante este método para garantir un 
seguimento mínimo), caderno da alumna, rexistro individualizado das 
tarefas levadas a cabo pola persoa, titorías grupais ou individuais segundo 
a posibilidade e a dispoñibilidade da familia. 

 

Criterios de cualificación: 
 
Traballar con certa regularidade  e presentar os traballos con limpeza. 

 

 Se cumpre estes criterios  subo un punto, se non os cumpre queda a nota 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Repaso e reforzo do visto ao longo do primeiro e do  segundo trimestre 
cunha ampliación puntual en sociais e en naturais para finalizar as 
unidades que estabamos vendo en clase. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía con conectividade 

 

Tendo en conta os coñecementos previos do alumnado,   ao comezo de cada 
punto que repasamos ou reforzamos, procedemos a recordar os puntos claves 

vistos nese ámbito grazas a un resumo moi sinxelo dos diferentes puntos. 

 

Metodoloxía constructivistas, aberta e flexible  baseada nunha 

comunicación permanente entre a profesora é as familias e adaptada as 

posibilidades e a dispoñibilidade destas últimas. Nun primeiro momento 

facilítase as explicacións oportunas sobre o punto que van repasar, nunha 
segunda etapa proposta das actividades para traballar ese aspecto (parte 

teórica e parte práctica) e todo o material está colgado na páxina web do 

colexio. Este proceso repítese cada semana. Ao finalizar ese tempo, publico na 
páxina do colexio a corrección das  todas as actividades. 

 

Seguimento diario do traballo realizado polo alumnado grazas a corrección 
das tarefas enviadas polo alumnado de xeito individual. Esas correccións son 

reenviadas psoteriormente as familias.  

Significatividade e contextualización dos contidos :  dada a importancia que a 

aprendizaxe contextualizada ten nesta etapa educativa as tarefas 
encomendadas teñen relación directa con seu contorno ou os seus puntos de 

interese. 

 
Experimentos  e manipulación  mediante actividades lúdicas mediante a 

realización de tarefas sinxelas  con materiais dispoñibles nos fogares ou  

xogos  que requiren das novas tecnoloxías.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Interdisciplinariedade: desenvolvemento de actividades que permitan, 

na medida do posible, o traballo dos contidos de distintas áreas xa que 

as aprendizaxes deben estar interconectadas tal e como están na vida 

diaria. 
 

Familia sen conectividad: envío por whatsapp das actividades de xeito moi 

sinxelo e esquemático. Mantemento de comunicación telefónica. 

 

Materiais e recursos 

Fichas en formato PDF, diferentes materiais, formas, texturas, cores dos que 

dispoñen nos fogares, ordenadores, tablets ou móbiles (actividades 

interactivas online , xogos didácticos, cortometraxes, contos en formato PDF, 
aula virtual) , cadernos, videochamadas grupais ou individuais, contacto 

telefónico o por correo electrónico 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado é informado mediante diferentes canles:  
-Páxina web do colexio no apartado de 4º de PR. 
-Telefonicamente. 
-Por correo electrónico 
-Por videochamada individual ou grupal 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5.Educación a distancia. Fenda dixital  

Internet 

A situación coa conectividade é a seguinte:  

Conexión:  

10 teñen  internet con router e datos no móbil 

4 con datos no móbil 
1 ten serios problemas de conectividade 

Videochamadas: 

12 sen problema 
3 dificultades polo consumo 

Velocidade internet 

10 : suficiente 

2 deficiente e baixa velocidade 
3 datos limitados con pouco tempo de accesibilidade 

Ordenador:  

Todos teñen ordenador agás unha familia. Estánse levando a cabo os trámites 
para solventar esta situación. 

 

Ferramentas e canles 
de comunicación 

Comunicación teléfonica, web do centro, correo electrónico, 
videochamadas.  
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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  
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CENTRO:  CEIP XUVENCOS 

CURSO: 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
DEPARTAMENTO: 
DATA: 12 /05/ 2020 
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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.  

 

5. Educación a distancia. Fenda dixital 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Utilizar de xeito guiado documentos 

audiovisuais valorándoos como instrumento 

de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a 

documentos, audiovisuais e dixitais para obter a 

información necesaria para realizar traballos ou 

completar información  CCL  CD CAA  CSC 
B1.4. Manter unha actitude de escoita activa, 

deixando falar os demais, sen anticiparse ao 

que van dicir e respectando as súas opinións 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das 

demais en actos de fala orais, sen interromper 

CCL  CSC 

B1.5. Participar nas diversas situacións de 

intercambio oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas normas 

que rexen a interacción oral. 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos 

intercambios orais. CCL  CAA  CSC 
LGB1.5.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción 

correctas: articulación e volume  CCL  CSC   

CCEC 

B1.13. Identificar a lingua galega con diversos 

contextos de uso oral. 

LGB1.13.2. Recoñece a validez da lingua 

galega para conversas con persoas coñecidas ou 

descoñecidas. CCL   CCEC 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 

información explícita en textos escritos de 

soportes variados (web infantís, libros, 

carteis). 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun 

texto (narrativo, descritivo, expositivo) 

adecuado á súa idade.  CCL 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo, 

adecuado á súa idade.  CCL  CAA  CSIEE 
LGB2.1.6. Emprega o dicionario para resolver 

as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

CCL  CAA 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto 

sinxelo, indicando as ideas principais. 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto 

sinxelo, indicando as ideas principais. CCL 

CAA 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias 

para mellorar a lectura. 

LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o posible 

contido dun texto antes de lelo, axudándose do 

título e as ilustracións.   CCL  CAA  CSIEE 
B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información 

para obter información necesaria para a 

realización das súas tarefas. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma guiada, as 

tecnoloxías da información para obter 

información.  CCL   CD   CAA 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en 

galego adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade 

e coa velocidade adecuada.  CCL 
LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa idade e 

aos seus intereses, en silencio e sen dificultade. 

CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.10. Amosar certa autonomía lectora e 

capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar 

preferencias. 

LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, 

opinións e valoracións sobre as lecturas feitas 

CCL    

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 

gramatical 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 enunciados, 

palabras e sílabas. CCL  CAA 
LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, 

pasado e futuro) en formas verbais dadas.  CCL  

CAA 
LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman 

cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das 

átonas.  CCL  CAA 
LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos, 

adxectivos determinantes e cuantificadores   

CCL  CAA 
LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de 

palabras dadas e cámbiao. CCL  CAA 
B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 

ortográficas xerais e as de acentuación en 

particular, apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de 

acentuación.   CCL  CSC   CCEC 

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 4 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: - Observación sistemática e análise das tarefas do 
alumnado mediante a corrección das actividades enviadas previamente. 
Una vez feito este proceso, reenvío as tarefas corrixidas as familias. 

-Comunicación directa coa maioría dos alumnos para á aclaración de 
calquera dúbida ( mediante titorías grupais ou individuais) 

Instrumentos: Correo electrónico ( as actividades  escritas  ou fotos; 
relacionadas cunha tarefa de plástica ou de calquera outra materia; son 
mandadas á profesora mediante este método para garantir que todo ou 
case todo o alumnado poida facerlle chegar á docente o seu traballo), 
cadernos dos alumnos, rexistro individualizado das tarefas levadas a cabo 
por o alumnado, titorías grupais ou individuais segundo a posibilidade e a 
dispoñibilidade de cada familia. 

Cualificación final 

Para obter a cualificación final do curso, procedo da seguinte forma: 

1ª avaliación:  40 % da nota  

2ª avaliación:  50 % da nota 

3ª avaliación:  10 % da nota 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Nun caso tiven que modificar os criterios de 

avaliación polos seguintes motivos. Ao largo do curso escolar, unha nena 

experimentou unha mellora significativa en canto  ao seu rendemento escolar 

e á súa actitude na clase. No ámbito escolar, a alumna iba traballando baixo 

a miña supervisión. Realizaba as tarefas dentro das súas posibilidades pero 

esforzábase, atendía e mostraba interese.  No fogar o traballo adoita ser nulo 

ou bastante deficiente. Desde que empezou o confinamento, obteño moi 

pouco traballo e de baixa calidade.  Por conseguinte, cambiei os meus 

criterios para avaliar o traballo da alumna. Optei por empregar estas pautas: 

Traballar con certa regularidade  e presentar os traballos con limpeza. 

Se cumpre estes criterios  subo un punto, se non os cumpre queda a nota do 

segundo trimestre 
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2. Avaliación e cualificación 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos de avaliación:  Observación sistemática e análise das 
tarefas da alumna mediante a corrección das actividades enviadas 
previamente. Una vez feito este proceso, reenvío as tarefas corrixidas a 
familia (cando as hai)Comunicación directa coa alumna ( mediante 
chamadas telefónicas, correo electrónico). 
 
Instrumentos: Correo electrónico (as actividades  escritas  ou fotos; 
relacionadas cunha tarefa de plástica ou de calquera outra materia son 
mandadas á profesora mediante este método para garantir un 
seguimento mínimo), caderno da alumna, rexistro individualizado das 
tarefas levadas a cabo pola persoa, titorías grupais ou individuais segundo 
a posibilidade e a dispoñibilidade da familia. 

 

Criterios de cualificación: 
 
Traballar con certa regularidade  e presentar os traballos con limpeza. 

 

 Se cumpre estes criterios  subo un punto, se non os cumpre queda a nota 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Repaso e reforzo do visto ao longo do primeiro e do  segundo trimestre 
cunha ampliación puntual en sociais e en naturais para finalizar as 
unidades que estabamos vendo en clase. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía con conectividade 

 

Tendo en conta os coñecementos previos do alumnado,   ao comezo de cada 
punto que repasamos ou reforzamos, procedemos a recordar os puntos claves 

vistos nese ámbito grazas a un resumo moi sinxelo dos diferentes puntos. 

 

Metodoloxía constructivistas, aberta e flexible  baseada nunha 

comunicación permanente entre a profesora é as familias e adaptada as 

posibilidades e a dispoñibilidade destas últimas. Nun primeiro momento 

facilítase as explicacións oportunas sobre o punto que van repasar, nunha 
segunda etapa proposta das actividades para traballar ese aspecto (parte 

teórica e parte práctica) e todo o material está colgado na páxina web do 

colexio. Este proceso repítese cada semana. Ao finalizar ese tempo, publico na 
páxina do colexio a corrección das  todas as actividades. 

 

Seguimento diario do traballo realizado polo alumnado grazas a corrección 

das tarefas enviadas polo alumnado de xeito individual. Esas correccións son 
reenviadas psoteriormente as familias.  

Significatividade e contextualización dos contidos :  dada a importancia que a 

aprendizaxe contextualizada ten nesta etapa educativa as tarefas 
encomendadas teñen relación directa con seu contorno ou os seus puntos de 

interese. 

 
Experimentos  e manipulación  mediante actividades lúdicas mediante a 

realización de tarefas sinxelas  con materiais dispoñibles nos fogares ou  

xogos  que requiren das novas tecnoloxías.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Interdisciplinariedade: desenvolvemento de actividades que permitan, 

na medida do posible, o traballo dos contidos de distintas áreas xa que 

as aprendizaxes deben estar interconectadas tal e como están na vida 

diaria. 
 
Familia sen conectividad: envío por whatsapp das actividades de xeito moi 

sinxelo e esquemático. Mantemento de comunicación telefónica. 

 

Materiais e recursos 

Fichas en formato PDF, diferentes materiais, formas, texturas, cores dos que 

dispoñen nos fogares, ordenadores, tablets ou móbiles (actividades 

interactivas online , xogos didácticos, cortometraxes, contos en formato PDF, 
aula virtual) , cadernos, videochamadas grupais ou individuais, contacto 

telefónico o por correo electrónico 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado é informado mediante diferentes canles:  
-Páxina web do colexio no apartado de 4º de PR. 
-Telefonicamente. 
-Por correo electrónico 
-Por videochamada individual ou grupal 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5.Educación a distancia. Fenda dixital  

Internet 

A situación coa conectividade é a seguinte:  

Conexión:  

10 teñen  internet con router e datos no móbil 

4 con datos no móbil 
1 ten serios problemas de conectividade 

Videochamadas: 

12 sen problema 
3 dificultades polo consumo 

Velocidade internet 

10 : suficiente 

2 deficiente e baixa velocidade 
3 datos limitados con pouco tempo de accesibilidade 

Ordenador:  

Todos teñen ordenador agás unha familia. Estánse levando a cabo os trámites 
para solventar esta situación. 

 

Ferramentas e canles 
de comunicación 

Comunicación teléfonica, web do centro, correo electrónico, 
videochamadas.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Comprenderaideaglobalea información máis importante en textos orais moi breves con estruturas 

simples e coñecidas cun léxico de uso cotiá con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos 

presentes nas situacións comunicativas e conectados cos propios intereses e coas propias experiencias, 

articulados con claridade e lentamente, transmitidos de viva voz ou por a través de recursos multimedia 

que non distorsionen a mensaxe.  

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de textos orais, con 

estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios audiovisuais ou da Internet 

adecuados a súa idade. (CCL) 

 

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

información mais importante do texto.  

 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en textos 

orais (contos, cancións e conversas) sobre temas familiares ou do seu interese e expresados con 

claridade e que conten con apoio visual. (CCL) 

B1.3.Discriminarpatrónssonoros, rítmicos e de entoación básicos nos diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa.  

 

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que participa que traten 

sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet. (CCL/ 

CAA) 

B3.1.Identificarotemaecomprender o sentido xeral e as ideas máis importantes 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.Coñecerasestratexiasbásicas máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, e as ideas 

principais en textos escritos sinxelos.  

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual, 

acorde a súa idade procedente dos medios de comunicación adaptados a súa competencia 

lingüística. (CCL) 

B3.3.Discriminarpatrónsgráficose recoñecer os significados e intencións comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e interrogacións.  
PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. (CCL/ CAA) 
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B4.2.Coñecereaplicarasestratexias básicas máis adecuadas para a produción de textos escritos.  
PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida. (CCL) 

B4.3.Aplicarpatrónsgráficose convencións ortográficas básicas para escribir con razoable corrección 

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

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

relacionado co tema da escritura propios de situacións de relación interpersoal (invitacións, notas 

e avisos). (CCL) 

B4.8.Iniciarsenousodasferramentas informáticas para completar actividades preelaboradas polo persoal 

docente.  
PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC para a produción de textos sinxelos. (CCL/ CD) 

 

B5.5.Expresarnociónsbásicas relativas a rutinas, tempo, vestimenta e prezo.  
PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día, prezos, 

vestimentas... (CCL) 

B5.6.Expresareidentificar localización de persoas, de obxectos e de lugares.  

 

PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización (obxectos, espazos, 

seres vivos ...). (CCL/ CSC) 

B5.7. Solicitar e comprender o permiso, o acordo, a información, a preferencia, a axuda ou o desexo, a 

capacidade entre outras.  
PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o acordo, a preferencia, 

desexo ou a capacidade. (CCL/ CSC) 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel.  
PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 

número e usa correctamente os nexos básicos. (CCL) 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados.  
PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan información. 

(CCL) 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar frases sinxelas con 

conectores básicos como and, or, then).  

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais. (CCL/ CAA) 
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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 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 100% do alumnado desta clase conta con conexión a Internet (moi 
boa, boa ou regular). 

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: 4º 
MATERIA: EDUCACIÓN MUSICAL 
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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. 

 

 

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


 
 

CEIP 
NOSA 

SEÑOR
A 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 9 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

 

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

• EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un 

existente. CCEC; CAA; CSIEE 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a 
expresión corporal e a danza. 

• EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e emocións e como forma de interacción 

social. CCEC 

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; CAA. 

• EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. CCEC; CSC. 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e 
coñecer exemplos de obras variadas da nosa cultura e doutras culturas. 

• EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións artísticas propias de 

Galicia. 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. 
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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.  
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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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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.  

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


 
 

CEIP 
NOSA 

SEÑOR
A 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 7 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 

SEÑOR
A 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  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar a necesidade de perdón para ser 
feliz 

Recorda e acepta as situacións persoais ou 
sociais que necesitan do perdón 

  

Coñece as características do perdón de Deus 
Descobre e enumera as características do 
perdón de Deus nalgúns relatos bíblicos   

  

Recoñece a iniciativa de Xesús polos  máis 
necesitados e os enfermos 

Busca, subliña, e comenta os rasgos  da 
preferencia de Xesús polos  máis necesitados e 
os enfermos, nos textos evanxélicos. 

  

  

  

  

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


 
 

CEIP 
NOSA 

SEÑOR
A 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 4 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:* 
Análise das producións 

Instrumentos:** 
Cuestionarios, redaccions, cuestionarios  

Cualificación final 

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: 
 

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

no seu caso, ampliación) 

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


 
 

CEIP 
NOSA 

SEÑOR
A 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 6 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 
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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 Algúns mandan as tarefas.  

Ferramentas e canles 
de comunicación 

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