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1. RECOLLIDA DE DATOS. 

Dende o centro se recadou información acerca dos medios materiais e dixitais que 

teñen as nosas familias co fin de planificar unha intervención o mais acorde as nosas 

programacións e dentro de elas a atención a diversidade, naquel alumnado que teña 

dificultades nalgún dos aspectos importantes en esta situación 

En canto ao alumnado de 5º de primaria, dos 9 alumnos/as, 6 de eles non teñen 

ningún problema en canto a material dixital e conexión de internet. Son os tres restantes 

nos que debemos interesarnos para que se produza a menor desigualdade posible. 

 

 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2.1 . 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 en comunicación lingüística 

Todas as actividades necesitarán traballar a comprensión de textos a través dos 

enunciados das actividades coma ao contido das mesmas. Tamén se traballará e 

coidará a expresión escrita nas tarefas realizadas. 

 

 

• Competencia matemática:  
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Traballarase de maneira interdisciplinar en tarefas relacionadas coa expresión 

escrita de elementos matemáticos. 

• 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 xéneros literarios de distintos e/ou adaptacións dos mesmos. 

 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da 
radio, da televisión ou da internet, identificando os 
aspectos xerais máis relevantes así como as intencións, 
valores e opinións explícitos. 

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial 

dun texto oral sinxelo, distinguindo, de maneira xeral, 

información de opinión.  CCL; CSC. 

 B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de soportes 
variados (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a 
realización de inferencias para determinar intencións e 
dobres sentidos bastante evidentes. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos 

procedentes dos medios de comunicación social ou 

propios de situacións cotiás.  CCL; CD; CSC 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun 

texto (narrativo, descritivo e expositivo. CCL. 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información 

concreta dun texto sinxelo, deducindo o significado de 

palabras e expresións polo contexto. CCL; CAA; CSIEE. 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun 
texto sinxelo, e esquematizar e resumir o seu contido. 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL; 

CAA 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con 

coherencia e cohesionando, de maneira xeral, os 

enunciados.  CCL; CAA; CSIEE 

LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, 

punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos 
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3. Avaliación 

3.1. Procedementos 

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

recompilación de información a través das tarefas enviadas e 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 as tarefas de 

lingua castelá realizada que se fundamentarán na consecución das competencias 

básicas e esenciais. 

3.2. Instrumentos 

de exclamación e interrogación). CCL 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que 
permitan narrar, describir, resumir, explicar e expoñer 
opinións, emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan característicos 
dos medios de comunicación. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios 

da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e 

correos electrónicos, mensaxes curtas, normas, notas e 

invitacións.  CCL; CAA; CD 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en 
calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio 
de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as 

normas básicas de presentación establecidas: marxes, 

disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, 

separación entre parágrafos, interliñado… en calquera 

soporte.  CCL; CD; CAA 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, funcionalmente, como apoio á comprensión e á 
produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada 

palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas.  CCL; 

CAA 

LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes tipos de 

enunciado: declarativo, interrogativo, exclamativo, 

imperativo. CCL; CAA 

B4.2. Coñecer e 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 

xerais e de acentuación diacrítica e aprecia o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse a elas.  CCL; CSC; 

CCEC 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, 
así como unha sintaxe adecuada nas producións orais 
e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con corrección os signos de 
puntuación, facendo unha valoración dos resultados.  
CCL 

. B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do 
dicionario e do traballo e reflexión sobre as palabras 
que conforman a lingua. 

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, 

homónimos, palabras polisémicas de uso frecuente, 

frases feitas, siglas e abreviaturas.  CCL; CAA 

B5.3. Identificar as características dos diferentes 
xéneros e as figuras literarias, así como temas 
recorrentes. 

LGB5.3.1. Identifica as características principais dos 

diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro. 

CCL; CCEC 
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Para a recollida de datos teremos as seguintes ferramentas. A través de tarefas 

que se colgan e se recollen en aplicacións tecnolóxicas coma class dojo.  

 

4. Cualificación final 

 

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

avaliación e esta última servirá só para mellorar esa cualificación ou recuperar a materia 

nos casos que teñan a materia suspensa. Para mellorar ou subir esa nota utilizamos tres 

rúbricas. Dúas de elas de carácter sobre todo informativo para o Mestre, as cubrirán as 

familias e outra o alumno/a. Con esta autoavaliación, facémolos formar parte de todo o 

proceso educativo. A terceira rúbrica será a que cubramos nós, priorizando aqueles 

aspectos que somos capaces de apreciar a distancia, e tendo en conta aqueles 

estándares de aprendizaxe que consideramos fundamentais. Nos anexos amoso estas 

rúbricas. Se todas coinciden en que o alumnado consegue ter unha valoración maior de 

7, esta nota subirá un punto con respecto a segunda avaliación 

 

5. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

 

5.1. Actividades 

Realizaranse actividades principalmente de repaso e de  reforzo relacionadas coa 

comprensión lectora, expresión escrita e regras ortográficas vistas a través de material 

do libro de texto utilizado na aula, fichas complementarias e xogos interactivos. 

 

 

5.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

A metodoloxía será a de realizar actividades a través das aplicacións que utilizamos 

para eso: Class Dojo,. O alumnado realiza esas tarefas que serán devoltas ao profesor 

polos canles xa nomeados. Aquel alumnado con dificultade de conexión, mandarán as 

tarefas por diferentes canles, xa sexa whatsapp ou se ten que ser o caso, teléfono. 
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Realizarase unha videoconferencia semanal coa titora e os especialistas pertinentes 

para aclarar posibles dúbidas e sobre todo para acercarnos ao alumnado e transmitir 

apoio e comprensión ante unha situación tan extraordinaria. 

 

5.3. 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, whatsapp, teléfono, etc... 

 

5.4. Información 

Toda esta información estará publicada na páxina web e na aplicación de Class Dojo. 

Tamén as rúbricas que virán no anexo de esta addenda.
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ANEXO: RUBRICAS DE AUTOAVALIACIÓN DO ALUMNADO E EXEMPLO DE RÚBRICA PARA UNHA TAREFA 
 
NOME E APELIDOS:______________________________________________ CURSO: 

 

 RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN – PARA O ALUMNADO 

 
A 

O meu comportamiento foi moi bo, sin 

causar ningún problema nin molestia aos 

meus país/nais, avos, irmáns… 

O meu comportamiento foi bo, sin causar 

ningún problema nin molestia aos meus 

país/nais, avos, irmáns… 

O meu comportamiento foi bo, a pesar de 

causar algún problemilla de vez en cando 
 

O meu comportamiento non foi moi bo 
durante este período. Molestei aos meus 

país/nais en bastantes ocasións 

     

 
 

B 

Fun moi responsable, organizándome 

moi ben as horas de traballo e de 

realización de tarefas, consultando 

case todos os días a páxina web do 

cole 

Fun bastante responsable, organizándome 
moi ben as horas de traballo e de 

realización de tarefas, consultando case 
todos os días a páxina web do cole ou/e o 

class dojo 

Fun moi responsable, organizándome moi 
ben as horas de traballo e de realización 
de tarefas, aínda que non consultaba a 

páxina web ou class dojo a diario 

Fun moi pouco responsable, non me 
organicei moi ben nas tarefas diarias e 

non consultaba a páxina web nin o class 
dojo 

  
 

 
 

 
C 

Entendín a perfección todas as tarefas 
que me mandaron 

Entendín as tarefas que me mandaron, 
pero tiña que preguntar alguna dúbida 

Entendín case todas as tarefas que me 

mandaron, pero tiña que preguntar 

alguna dúbida 

Entendín poucas tarefas das que 
mandaron, e non preocupei polas dúbidas. 

   
 

 

 
D 

Realicei todas as tarefas 

encomendadas no tempo que me 

pediron, e as enviei polo medio que 

me pediron 

Realicei todas as tarefas encomendadas, 

aínda que alguna tarefa a enviei fora de 

tempo. 

Realicei case todas as tarefas que 

me enviaron, ainda que bastantes 

fora de prazo 

Realicei moi poucas tarefas das que me 
enviaron e case sempre fora de prazo 

    
 

 
 

E 

Fun capaz de utilizar sen problema 
todas as TIC(recursos tecnolóxicos), 

solicitados polo profesorado. Nin tiven 

problema para acceder as plataformas 

dixitais educativas, descargarme o 

material, realizar actividades, 

comunicarme cos meus profes ou 

compañeiros 

Fun capaz de utilizar todas as 
TIC(recursos tecnolóxicos), solicitados 

polo profesorado, a pesar de ter algún 

problema puntual para acceder as 

plataformas dixitais educativas, 

descargarme o material, realizar 

actividades, comunicarme cos meus 

profes ou compañeiros 

Fun capaz de utilizar bastantes das  
TIC(recursos tecnolóxicos), 

solicitados polo profesorado. Nin tiven 

problema para acceder as 

plataformas dixitais educativas, 

descargarme o material, realizar 

actividades, comunicarme cos meus 

profes ou compañeiros 

 
Utilicei moi pouco as TIC(recursos 

tecnolóxicos. Tiven moitos problemas 
para acceder as plataformas. 

     

 
F 

Tiven unha moi boa comunicación cos 

meus maestros/as. Todas as semanas 

falaba me comunicaba dúas ou tres 

veces con eles/as 

Mantiven unha comunicación 
constante a pesar de non facelo 

máis de unha vez a semana 

 
Mantiven unha comunicación regular. 

Había alguna semana que non me 
comuniquei cos maestros/as 

 
Mantiven moi pouca ou nada de 

comunicación cos meus profes. 

 Segundo o traballo que fixeches, que nota cres que mereces? 
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RÚBRICA DE AUTOAVALIACIÓN 
 

EXCELENTE BEN/AXEITADO      EN DESENVOLVEMENTO NON ALCANZADO 

 

COMPORTAMENTO 

O seu comportamiento foi moi bo, sen 

causar ninguna molestia na casa 
O seu comportamiento fo ibo. Non causou 

case ningún problema, nin molestia na 
casa 

O seu comportamiento fo ibo. A 
pesar de causar en algún momento 
puntual algún problemilla que outro 

na casa 

O seu comportamiento no foi de 
todo correcto causando 

bastantes problemas na casa 

  
   

 
   ORGANIZACIÓN E 
RESPONSABILIDADE 

Foi moi responsable. Organizouse 
perfectamente as horas de estudio e 
de realización de tarefas, 
consultando as plataformas ou web 
todos os dias 

Foi bastante responsable. Organizouse as 
súas horas de estudo e de realización de 

tarefas, consultando case todos os días as 
plataformas ou WEB 

Foi responsable. Organizouse case 
sempre ,as súas horas de estudo e 
de realización de tarefas, ainda que 

non consultaba a web ou plataformas 
todos os días 

Foi moi pouco responsable. Non 
se organizou no estudo nin nas 
tarefas e non consultou case 
nunca a WEB, plataformas ou 

teléfono 

  
   

 
COMPRENSIÓN 

DAS TAREFAS 

Entendeu á perfección todas as tarefas 
encomendadas, sen consultarnos. 

Entendeu á perfección todas as tarefas 
encomendadas,ainda que nos preguntou a 

nos algunas dúbidas. 

Entendeu á perfección todas as 

tarefas encomendadas,ainda que nos 

preguntou a nos algunas dúbidas a 

nós e tamén aos Mestres/as 

Non entendía moitas das 

tarefas e tampoco 

preguntaba as dúbidas 

 
  

  

REALIZACIÓN E 
ENTREGA DE 
TAREFAS 

Realizou todas e cada unha das 
tarefas/actividades propostas. 

Cumplindo cos prazos de entrega 
establecidos polo Mestre/a 

Realizou case todas as tarefas 
encomendadas e cumpriu os prazos de 

entrega case sempre 

Realizou bastantes tarefas das que 

mandaron. As veces non entregaba a 

tempo 

Non realizou case ningunha 

tarefa. 

 
  

  

USO DAS 
TIC(Recursos 

tecnolóxicos de 
información e 
comunicación 

Utilizou correctamente as TIC, sen 

ningún tipo de problema para entrar en 

plataformas, descargar tarefas e 

envialas el mesmo/ela mesma 

Utilizou as TIC case sen problema. 

Algunhas veces tiv que pedir axuda para 

entrar, descargar ou enviar contido dixital 

Foi capaz de utilizar as TIC pero 

necesitou bastante axuda para entrar, 

descargar ou enviar contido por ela/el 

mesma/o 

Tivo moitas dificultades ao 

utilizar as TIC. Non era capaz de 

facelo pola súa conta 

     

COMUNICACIÓN 
COS MESTRES 

Mantivo unha comunicación constante 

e fluida con todos os mestres 
Mantivo unha boa comunicación, dadas as 

circunstancias, con todos os Mestres/as 

Mantivo unha comunicación 

regular cos Mestres/as 
Case non se comunicou cos 

Mestres/as 

  
 

 
 

Segundo os aspectos antes mencionados que nota cres que merece o teu fillo/a nesta terceira avaliación? 
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RÚBRICA DE AUTOAVALIACIÓN 

LINGUAS GALEGA E CASTELÁ  
INDICADOR EXCELENTE-4 BEN/AXEITADO-3      EN DESENVOLVEMENTO-2    NON ALCANZADO-1 

 

COMUNICACIÓN CO 
MESTRE E 

DESENVOLVEMENTO TIC 

 

T1-1 

Amosouse comunicativo en todo 

momento, preguntando dúbidas e 

enviando tarefas a diario 

Amosouse comunicativo case sempre,  Comunicábase de vez en cando e 
amosaba dificultades TIC 

Apenas se comunicou e non amosa 
soltura coas TICS 

 
ENTREGA E 

COMPRENSIÓN DE 
TAREFAS 

 

T1-2 

Entregou as tarefas en tempo e sen 
dificultade Entregou as tarefas en tempo, aínda que 

tiña alguna dúbida 
Entregou, normalmente, as tarefas. Tivo 

bastantes dúbidas. 
Non entregou as tarefas normalmente 

 
DETERMINACIÓN DO 

TEMA DO TEXTO 

 

 

T1-3 

Recoñece sempre de que trata o texto e 
sempre identifica as ideas principais. 

Recoñece case sempre de que trata o 
texto e a maioría das veces identifica as 

ideas principais. 

Recoñece ás veces de que trata o texto e 

só ás veces identifica as ideas principais. 

Cóstalle moito recoñecer de que 

trata o texto así como identificar as 

ideas principais. 

 
LOCALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
EXPLÍCITA NUN TEXTO 

 

 

T1-4 

 

Localiza sempre información explícita 
nun texto (que, quen, cando, onde, 

como…) 

Localiza a maioría das veces información 
explícita nun texto (que, quen, cando, 

onde, como…) 

 

Ten dificultade ás veces en atopar 

información explícita nun texto (que, quen, 

cando, onde, como…) 

 

Cóstalle moito atopar información 

explícita nun texto (que, quen, 

cando, onde, como…) 

 
REFLEXIÓN SOBRE O 

CONTIDO E FORMA 
DO TEXTO 

 

T1-5 

 

 

 É capaz de ir mais alá da comprensión 
literal do texto e percibe características 
da súa forma: recoñece o uso de tipos 
de letras diferentes, emprega un texto 
como modelo para producer outro 
semellante… 

Na maioría das veces é capaz de ir mais 

alá da comprensión literal do texto e 

percibe características da súa forma: 

recoñece o uso de tipos de letras 

diferentes, emprega un texto como 

modelo para producer outro semellante… 

Ten dificultade ás veces para ir mais alá 

da da comprensión literal do texto e 

percibir características da súa forma: 

recoñecer o uso de tipos de letras 

diferentes, empregar un texto como 

modelo para producir outro semellante… 

Polo xeral non é capaz de ir mais alá da 

comprensión literal do texto e non 

percibe características da súa forma: 

recoñecer o uso de tipos de letras 

diferentes, empregar un texto como 

modelo para producir outro 

semellante… 

 
NIVEL DE EXPRESIÓN 

ESCRITA 

 
T1-6 

É capaz de elaborar textos cun 
vocabulario axeitado evitando 
repeticións de palabras, cunha 

cohexión e organización correcta así 
coma as regras ortográficas e de 

acentuación. 

Na maioría das veces é capaz de elaborar 
textos cun vocabulario axeitado evitando 

repeticións de palabras, cunha cohexión e 
organización correcta así coma as regras 

ortográficas e de acentuación. 

Ten dificultade moitas veces para 

elaborar textos cun vocabulario 

axeitado evitando repeticións de 

palabras, cunha cohexión e 

organización correcta así coma as 

regras ortográficas e de acentuación. 

Polo xeral non é capaz de elaborar 
textos cun vocabulario axeitado evitando 
repeticións de palabras, cunha cohexión 

e organización correcta así coma as 
regras ortográficas e de acentuación. 

 
PRESENTACIÓN DAS 

TAREFAS 

 Sempre cumple cos requisitos básicos: 
marxes, caligrafía intelixible, limpeza e 
organización do espazo, presentación 

creative e coidada. 

 Cumple coa maioría dos requisitos 
básicos: marxes, caligrafía intelixible, 
limpeza e organización do espazo, 
presentación creative e coidada. 

Non cumple con todos os requisitos 

básicos : marxes, caligrafía intelixible, 

limpeza e organización do espazo, 

presentación creative e coidada 

Non cumple con ningún ou case ningún 
dos requisitos básicos : marxes, 
caligrafía intelixible, limpeza e 

organización do espazo, presentación 
creative e coidada 

 
ESFORZO  

 O alumno/a esforzouse moito en 

cumplir con todos os requisitos das 

actividades 

 

O alumno/a esforzouse bastante en 

cumplir con todos os requisitos das 

actividades 

 

O alumno/a podia terse esforzado 

mais á hora de  cumplir con todos os 

requisitos das actividades 

O alumno/a non se esforzou á hora de  
cumplir con todos os requisitos das 

actividades 
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1. RECOLLIDA DE DATOS. 

Dende o centro se recadou información acerca dos medios materiais e dixitais que 

teñen as nosas familias co fin de planificar unha intervención o mais acorde as nosas 

programacións e dentro de elas a atención a diversidade, naquel alumnado que teña 

dificultades nalgún dos aspectos importantes en esta situación 

En canto ao alumnado de 5º de primaria, dos 9 alumnos/as, 6 de eles non teñen 

ningún problema en canto a material dixital e conexión de internet. Son os tres restantes 

nos que debemos interesarnos para que se produza a menor desigualdade posible. 

 

 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2.1 . 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 en comunicación lingüística 

Todas as actividades necesitarán traballar a comprensión de textos a través dos 

enunciados das actividades coma ao contido das mesmas. Tamén se traballará e 

coidará a expresión escrita nas tarefas realizadas. 

 

 

• Competencia matemática:  
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Traballarase de maneira interdisciplinar en tarefas relacionadas coa expresión 

escrita de elementos matemáticos. 

• 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 xéneros literarios de distintos e/ou adaptacións dos mesmos. 

 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos 
discursos orais e integrala nas producións propias. 

LCB1.2.3. Interpreta de forma global o sentido de 
elementos básicos do texto (léxico e locucións).  CCL. 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, 
con fluidez e entoación adecuada. 

LCB2.1.3. Comprende información global e específica en 

textos de diferente tipoloxía do ámbito escolar e social.  

CCL; CAA. 

LCB2.1.4. Resume textos lidos de diferente tipoloxía e 

adecuados a súa idade, reflectindo a estrutura e 

destacando as ideas principais. CCL; CAA. 

B2.2. Utilizar as estratexias de control do proceso lector 
(anticipación do significado, formulación de hipóteses, 
uso do dicionario, relectura). 

LCB2.2.3. Identifica as palabras clave dun texto.  CCL; 

CAA. 

B2.3. Ler por propia iniciativa e con diferentes 
finalidades textos de tipoloxía diversa. 

LCB2.3.2. Le voluntariamente en función dos seus gustos 

e finalidade persoal.  CCL; CAA; CSIEE. 

B2.6. Identificar a estrutura organizativa de diferentes 
textos lidos, centrándose na interpretación da súa 
intención e significado. 

LB2.6.1. Identifica a intención comunicativa de textos 

xornalísticos e publicitarios. Diferenza entre información e 

publicidade.  CCL; CAA. 

LCB2.6.2. Interpreta a linguaxe figurada, en textos 

publicitarios. CCL; CSC. 

B2.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e tratamento guiado da 
información. 

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura e tratamento guiado da 

información.  CCL; CD; CAA. 
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3. Avaliación 

3.1. Procedementos 

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

recompilación de información a través das tarefas enviadas e 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 as tarefas de 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes 
intencións comunicativas, con coherencia, aplicando as 
regras ortográficas e coidando a caligrafía, a orde e a 
presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con 

cohesión básica e respectando as normas gramaticais e 

ortográficas.  CCL; CAA. 

LCB3.1.6. Presenta os seus textos con caligrafía clara e 

limpeza. CCL; CAA. 

B3.3. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na 
produción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión e reescritura, 
utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da información, redactando 
os seus textos con claridade, precisión e corrección e 
avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e 
alleas. 

LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, 
as regras de acentuación e ortográficas propias do nivel 
nos seus textos escritos.  CCL. 

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 coma 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, enlazar ou relacionar palabras.  CCL 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de 
palabras nun texto. CCL. 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar 
tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e 

outros recursos didácticos ao seu alcance e propios da 

súa idade, como apoio e reforzo da aprendizaxe. CCL; 

CD;CAA.  

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura 
como fonte de lecer e información e consideralos como 
un medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal. 

LCB5.1.1. Valora e recoñece as características 

fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e 

dramáticos. CCL; CCEC. 
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lingua castelá realizada que se fundamentarán na consecución das competencias 

básicas e esenciais. 

3.2. Instrumentos 
 

Para a recollida de datos teremos as seguintes ferramentas. A través de tarefas 

que se colgan e se recollen en aplicacións tecnolóxicas coma class dojo.  

 

4. Cualificación final 

 

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

avaliación e esta última servirá só para mellorar esa cualificación ou recuperar a materia 

nos casos que teñan a materia suspensa. Para mellorar ou subir esa nota utilizamos tres 

rúbricas. Dúas de elas de carácter sobre todo informativo para o Mestre, as cubrirán as 

familias e outra o alumno/a. Con esta autoavaliación, facémolos formar parte de todo o 

proceso educativo. A terceira rúbrica será a que cubramos nós, priorizando aqueles 

aspectos que somos capaces de apreciar a distancia, e tendo en conta aqueles 

estándares de aprendizaxe que consideramos fundamentais. Nos anexos amoso estas 

rúbricas. Se todas coinciden en que o alumnado consegue ter unha valoración maior de 

7, esta nota subirá un punto con respecto a segunda avaliación 

 

5. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

 

5.1. Actividades 

Realizaranse actividades principalmente de repaso e de  reforzo relacionadas coa 

comprensión lectora, expresión escrita e regras ortográficas vistas a través de material 

do libro de texto utilizado na aula, fichas complementarias e xogos interactivos. 

 

 

5.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

A metodoloxía será a de realizar actividades a través das aplicacións que utilizamos 

para eso: Class Dojo,. O alumnado realiza esas tarefas que serán devoltas ao profesor 
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polos canles xa nomeados. Aquel alumnado con dificultade de conexión, mandarán as 

tarefas por diferentes canles, xa sexa whatsapp ou se ten que ser o caso, teléfono. 

Realizarase unha videoconferencia semanal coa titora e os especialistas pertinentes 

para aclarar posibles dúbidas e sobre todo para acercarnos ao alumnado e transmitir 

apoio e comprensión ante unha situación tan extraordinaria. 

 

5.3. 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, whatsapp, teléfono, etc... 

 

5.4. Información 

Toda esta información estará publicada na páxina web e na aplicación de Class Dojo. 

Tamén as rúbricas que virán no anexo de esta addenda.
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ANEXO: RUBRICAS DE AUTOAVALIACIÓN DO ALUMNADO E EXEMPLO DE RÚBRICA PARA UNHA TAREFA 
 
NOME E APELIDOS:______________________________________________ CURSO: 

 

 RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN – PARA O ALUMNADO 

 
A 

O meu comportamiento foi moi bo, sin 

causar ningún problema nin molestia aos 

meus país/nais, avos, irmáns… 

O meu comportamiento foi bo, sin causar 

ningún problema nin molestia aos meus 

país/nais, avos, irmáns… 

O meu comportamiento foi bo, a pesar de 

causar algún problemilla de vez en cando 
 

O meu comportamiento non foi moi bo 
durante este período. Molestei aos meus 

país/nais en bastantes ocasións 

     

 
 

B 

Fun moi responsable, organizándome 

moi ben as horas de traballo e de 

realización de tarefas, consultando 

case todos os días a páxina web do 

cole 

Fun bastante responsable, organizándome 
moi ben as horas de traballo e de 

realización de tarefas, consultando case 
todos os días a páxina web do cole ou/e o 

class dojo 

Fun moi responsable, organizándome moi 
ben as horas de traballo e de realización 
de tarefas, aínda que non consultaba a 

páxina web ou class dojo a diario 

Fun moi pouco responsable, non me 
organicei moi ben nas tarefas diarias e 

non consultaba a páxina web nin o class 
dojo 

  
 

 
 

 
C 

Entendín a perfección todas as tarefas 
que me mandaron 

Entendín as tarefas que me mandaron, 
pero tiña que preguntar alguna dúbida 

Entendín case todas as tarefas que me 

mandaron, pero tiña que preguntar 

alguna dúbida 

Entendín poucas tarefas das que 
mandaron, e non preocupei polas dúbidas. 

   
 

 

 
D 

Realicei todas as tarefas 

encomendadas no tempo que me 

pediron, e as enviei polo medio que 

me pediron 

Realicei todas as tarefas encomendadas, 

aínda que alguna tarefa a enviei fora de 

tempo. 

Realicei case todas as tarefas que 

me enviaron, ainda que bastantes 

fora de prazo 

Realicei moi poucas tarefas das que me 
enviaron e case sempre fora de prazo 

    
 

 
 

E 

Fun capaz de utilizar sen problema 
todas as TIC(recursos tecnolóxicos), 

solicitados polo profesorado. Nin tiven 

problema para acceder as plataformas 

dixitais educativas, descargarme o 

material, realizar actividades, 

comunicarme cos meus profes ou 

compañeiros 

Fun capaz de utilizar todas as 
TIC(recursos tecnolóxicos), solicitados 

polo profesorado, a pesar de ter algún 

problema puntual para acceder as 

plataformas dixitais educativas, 

descargarme o material, realizar 

actividades, comunicarme cos meus 

profes ou compañeiros 

Fun capaz de utilizar bastantes das  
TIC(recursos tecnolóxicos), 

solicitados polo profesorado. Nin tiven 

problema para acceder as 

plataformas dixitais educativas, 

descargarme o material, realizar 

actividades, comunicarme cos meus 

profes ou compañeiros 

 
Utilicei moi pouco as TIC(recursos 

tecnolóxicos. Tiven moitos problemas 
para acceder as plataformas. 

     

 
F 

Tiven unha moi boa comunicación cos 

meus maestros/as. Todas as semanas 

falaba me comunicaba dúas ou tres 

veces con eles/as 

Mantiven unha comunicación 
constante a pesar de non facelo 

máis de unha vez a semana 

 
Mantiven unha comunicación regular. 

Había alguna semana que non me 
comuniquei cos maestros/as 

 
Mantiven moi pouca ou nada de 

comunicación cos meus profes. 

 Segundo o traballo que fixeches, que nota cres que mereces? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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RÚBRICA DE AUTOAVALIACIÓN 
 

EXCELENTE BEN/AXEITADO      EN DESENVOLVEMENTO NON ALCANZADO 

 

COMPORTAMENTO 

O seu comportamiento foi moi bo, sen 

causar ninguna molestia na casa 
O seu comportamiento fo ibo. Non causou 

case ningún problema, nin molestia na 
casa 

O seu comportamiento fo ibo. A 
pesar de causar en algún momento 
puntual algún problemilla que outro 

na casa 

O seu comportamiento no foi de 
todo correcto causando 

bastantes problemas na casa 

  
   

 
   ORGANIZACIÓN E 
RESPONSABILIDADE 

Foi moi responsable. Organizouse 
perfectamente as horas de estudio e 
de realización de tarefas, 
consultando as plataformas ou web 
todos os dias 

Foi bastante responsable. Organizouse as 
súas horas de estudo e de realización de 

tarefas, consultando case todos os días as 
plataformas ou WEB 

Foi responsable. Organizouse case 
sempre ,as súas horas de estudo e 
de realización de tarefas, ainda que 

non consultaba a web ou plataformas 
todos os días 

Foi moi pouco responsable. Non 
se organizou no estudo nin nas 
tarefas e non consultou case 
nunca a WEB, plataformas ou 

teléfono 

  
   

 
COMPRENSIÓN 

DAS TAREFAS 

Entendeu á perfección todas as tarefas 
encomendadas, sen consultarnos. 

Entendeu á perfección todas as tarefas 
encomendadas,ainda que nos preguntou a 

nos algunas dúbidas. 

Entendeu á perfección todas as 

tarefas encomendadas,ainda que nos 

preguntou a nos algunas dúbidas a 

nós e tamén aos Mestres/as 

Non entendía moitas das 

tarefas e tampoco 

preguntaba as dúbidas 

 
  

  

REALIZACIÓN E 
ENTREGA DE 
TAREFAS 

Realizou todas e cada unha das 
tarefas/actividades propostas. 

Cumplindo cos prazos de entrega 
establecidos polo Mestre/a 

Realizou case todas as tarefas 
encomendadas e cumpriu os prazos de 

entrega case sempre 

Realizou bastantes tarefas das que 

mandaron. As veces non entregaba a 

tempo 

Non realizou case ningunha 

tarefa. 

 
  

  

USO DAS 
TIC(Recursos 

tecnolóxicos de 
información e 
comunicación 

Utilizou correctamente as TIC, sen 

ningún tipo de problema para entrar en 

plataformas, descargar tarefas e 

envialas el mesmo/ela mesma 

Utilizou as TIC case sen problema. 

Algunhas veces tiv que pedir axuda para 

entrar, descargar ou enviar contido dixital 

Foi capaz de utilizar as TIC pero 

necesitou bastante axuda para entrar, 

descargar ou enviar contido por ela/el 

mesma/o 

Tivo moitas dificultades ao 

utilizar as TIC. Non era capaz de 

facelo pola súa conta 

     

COMUNICACIÓN 
COS MESTRES 

Mantivo unha comunicación constante 

e fluida con todos os mestres 
Mantivo unha boa comunicación, dadas as 

circunstancias, con todos os Mestres/as 

Mantivo unha comunicación 

regular cos Mestres/as 
Case non se comunicou cos 

Mestres/as 

  
 

 
 

Segundo os aspectos antes mencionados que nota cres que merece o teu fillo/a nesta terceira avaliación? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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COMUNICACIÓN CO 
MESTRE E 

DESENVOLVEMENTO TIC 

 

T1-1 

Amosouse comunicativo en todo 

momento, preguntando dúbidas e 

enviando tarefas a diario 

Amosouse comunicativo case sempre,  Comunicábase de vez en cando e 
amosaba dificultades TIC 

Apenas se comunicou e non amosa 
soltura coas TICS 

 
ENTREGA E 

COMPRENSIÓN DE 
TAREFAS 

 

T1-2 

Entregou as tarefas en tempo e sen 
dificultade Entregou as tarefas en tempo, aínda que 

tiña alguna dúbida 
Entregou, normalmente, as tarefas. Tivo 

bastantes dúbidas. 
Non entregou as tarefas normalmente 

 
DETERMINACIÓN DO 

TEMA DO TEXTO 

 

 

T1-3 

Recoñece sempre de que trata o texto e 
sempre identifica as ideas principais. 

Recoñece case sempre de que trata o 
texto e a maioría das veces identifica as 

ideas principais. 

Recoñece ás veces de que trata o texto e 

só ás veces identifica as ideas principais. 

Cóstalle moito recoñecer de que 

trata o texto así como identificar as 

ideas principais. 

 
LOCALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
EXPLÍCITA NUN TEXTO 

 

 

T1-4 

 

Localiza sempre información explícita 
nun texto (que, quen, cando, onde, 

como…) 

Localiza a maioría das veces información 
explícita nun texto (que, quen, cando, 

onde, como…) 

 

Ten dificultade ás veces en atopar 

información explícita nun texto (que, quen, 

cando, onde, como…) 

 

Cóstalle moito atopar información 

explícita nun texto (que, quen, 

cando, onde, como…) 

 
REFLEXIÓN SOBRE O 

CONTIDO E FORMA 
DO TEXTO 

 

T1-5 

 

 

 É capaz de ir mais alá da comprensión 
literal do texto e percibe características 
da súa forma: recoñece o uso de tipos 
de letras diferentes, emprega un texto 
como modelo para producer outro 
semellante… 

Na maioría das veces é capaz de ir mais 

alá da comprensión literal do texto e 

percibe características da súa forma: 

recoñece o uso de tipos de letras 

diferentes, emprega un texto como 

modelo para producer outro semellante… 

Ten dificultade ás veces para ir mais alá 

da da comprensión literal do texto e 

percibir características da súa forma: 

recoñecer o uso de tipos de letras 

diferentes, empregar un texto como 

modelo para producir outro semellante… 

Polo xeral non é capaz de ir mais alá da 

comprensión literal do texto e non 

percibe características da súa forma: 

recoñecer o uso de tipos de letras 

diferentes, empregar un texto como 

modelo para producir outro 

semellante… 

 
NIVEL DE EXPRESIÓN 

ESCRITA 

 
T1-6 

É capaz de elaborar textos cun 
vocabulario axeitado evitando 
repeticións de palabras, cunha 

cohexión e organización correcta así 
coma as regras ortográficas e de 

acentuación. 

Na maioría das veces é capaz de elaborar 
textos cun vocabulario axeitado evitando 

repeticións de palabras, cunha cohexión e 
organización correcta así coma as regras 

ortográficas e de acentuación. 

Ten dificultade moitas veces para 

elaborar textos cun vocabulario 

axeitado evitando repeticións de 

palabras, cunha cohexión e 

organización correcta así coma as 

regras ortográficas e de acentuación. 

Polo xeral non é capaz de elaborar 
textos cun vocabulario axeitado evitando 
repeticións de palabras, cunha cohexión 

e organización correcta así coma as 
regras ortográficas e de acentuación. 

 
PRESENTACIÓN DAS 

TAREFAS 

 Sempre cumple cos requisitos básicos: 
marxes, caligrafía intelixible, limpeza e 
organización do espazo, presentación 

creative e coidada. 

 Cumple coa maioría dos requisitos 
básicos: marxes, caligrafía intelixible, 
limpeza e organización do espazo, 
presentación creative e coidada. 

Non cumple con todos os requisitos 

básicos : marxes, caligrafía intelixible, 

limpeza e organización do espazo, 

presentación creative e coidada 

Non cumple con ningún ou case ningún 
dos requisitos básicos : marxes, 
caligrafía intelixible, limpeza e 

organización do espazo, presentación 
creative e coidada 

 
ESFORZO  

 O alumno/a esforzouse moito en 

cumplir con todos os requisitos das 

actividades 

 

O alumno/a esforzouse bastante en 

cumplir con todos os requisitos das 

actividades 

 

O alumno/a podia terse esforzado 

mais á hora de  cumplir con todos os 

requisitos das actividades 

O alumno/a non se esforzou á hora de  
cumplir con todos os requisitos das 

actividades 

 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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 matemáticas. 

 

2. RECOLLIDA DE DATOS. 

Dende o centro se recadou información acerca dos medios materiais e dixitais que 

teñen as nosas familias co fin de planificar unha intervención o mais acorde as nosas 

programacións e dentro de elas a atención a diversidade, naquel alumnado que teña 

dificultades nalgún dos aspectos importantes en esta situación 

En canto ao alumnado de 5º de primaria, dos 9 alumnos/as, 6 de eles non teñen 

ningún problema en canto a material dixital e conexión de internet. Son os tres restantes 

nos que debemos interesarnos para que se produza a menor desigualdade posible. 

 

3. OBXECTIVOS 

 

- Reforzar, recuperara, e repasar os aprendizaxes esenciais dados ata o segundo 

trimestre 
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- Coñecer a realidade da fenda dixital do noso alumnado 

- Coñecer o nivel real de consecución da competencia dixital do noso alumnado 

- Axudar ao noso alumnado no que necesiten, tanto de xeito emocional coma 

académico. 

- Manter unha canle comunicativa o mais fluída posible co noso alumnado e as 

súas familias 

- Facilitarlle o acceso ao traballo, xa sexa dixital, aos que podan, a través de 

actividades e tarefas determinadas ou na consecución de material, libros, fichas a 

través do concello, aos que teñan esa dificultade. 

- Fomentar a práctica deportiva e os hábitos saudables, especialmente en estes 

momentos, nos que cobran maior importancia. 

 

 

4. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

4.1 . COMPETENCIAS BÁSICAS 

Como ben reflicten as instrucións. A adquisición das competencias clave 

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

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

adquiran na maior medida. 

- Competencia en comunicación lingüística 

Todas as actividades necesitarán traballar a comprensión de textos a través de 

resolucións de problemas. Asemade, a comunicación escrita, a través de toda a 

comunicación que levemos a cabo co noso alumnado. 

-  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Como é lóxico, esta competencia será a esencial nesta materia. As actividades e 

aprendizaxes deseñadas levarán como finalidade  

- Desenvolvemento na resolución de problemas. Desenvolver estratexias de 

resolución e toma de decisións. 

- Desenvolvemento no pensamento e razoamento lóxico. 
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- Identificación de patróns 

- Reforzar o cálculo mental. 

- Interpretación de textos numéricos relacionados coa vida cotiá 

 

-  Competencia dixital (CD). 

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

deseñadas terán como finalidade: 

- Utilización de ferramentas dixitais na realización de actividades 

- Fomento da busca, filtro e selección de información a través da rede 

- Coñecemento de diferentes entornas de aprendizaxe virtual 

Debido a que as aprendizaxes se deseñarán de un xeito o mais globalizado e 

interdisciplinaria posible, as demais competencias tamén se traballarán, pero as tres que 

nomeamos na parte de arriba son, as esenciais nesta situación de confinamento. 

Para conseguir estas competencias esenciais, basearémonos na avaliación dos 

estándares de aprendizaxes que a continuación expoñemos. 

4.2. Estándares de aprendizaxe e os seus criterios de avaliación 

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

esenciais que avaliaremos neste terceiro trimestre. Como xa se dixo, trátase dunha 

avaliación formativa e diagnóstica, que nos poña no camiño axeitado de cara á primeira 

avaliación do seguinte curso. Como veremos posteriormente, utilizaremos rúbricas, 

esencialmente para comprobar que grao de cumprimento existe. 

Estándares de aprendizaxe  
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Describir e analizar situacións de cambio para 

encontrar patróns, regularidades e leis 

matemáticas, en contextos numéricos, 

xeométricos e funcionais, valorando a súa 

utilidade para facer predicións. 

Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas en situacións de cambio, en 

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais. 

 

 

Superar bloqueos e inseguridades ante 
resolución de situacións descoñecidas. 

Toma decisións nos procesos de resolucións 
de problemas valorando as consecuencias 
destas e a súa conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

 

Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos 
apropiados, distintos tipos de números 
(romanos, naturais, fraccións e decimais ata 
as milésimas). 

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da 
vida cotiá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o 
valor de posición de cada unha das súas 
cifras. 

MTB2.1.2 

Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes apropiadas e afrontar 
as dificultades propias do traballo científico 

Iníciase na reflexión sobre os problemas 
resoltos e os procesos desenvoltos, valorando 
as ideas claves, aprendendo para situacións 
futuras semellantes. 

 

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

Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, 
números (naturais, fraccións e decimais ata 
as milésimas), utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o valor de posición 
de cada unha das súas cifras. 

 

Utilizar os números enteiros, decimais e 
fraccionarios para interpretar e intercambiar 
información en contextos da vida cotiá. 

Opera cos números coñecendo a xerarquía 
das operacións 

 

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 

Realiza operacións con números decimais.  

Utilizar os números enteiros, decimais e 
fraccionarios para interpretar e intercambiar 
información en contextos da vida cotiá. 

Utiliza diferentes tipos de números en 
contextos reais, establecendo equivalencias 
entre eles, identificándoos e utilizándoos 
como operadores na interpretación e 
resolución de problemas 

 

Identificar, resolver problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, establecer conexións 
entre a realidade e as matemáticas e valorar 
a utilidade dos coñecementos matemáticos 
adecuados reflexionando sobre o proceso 
aplicado para a resolución de problemas. 

Resolve problemas que impliquen o dominio 
dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, 
uso de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, argumentando e 
tomando decisións, valorando as súas 
consecuencias e a conveniencia do seu uso. 

 

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. 

Identifica múltiplos e divisores empregando as 
táboas de multiplicar 

 

Escoller os instrumentos de medida máis 
pertinentes en cada caso, estimando a 

Mide con instrumentos, utilizando estratexias 
e unidades convencionais e non 
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5. Avaliación 

5.1. 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 os proxectos de matemáticas e tarefas 

que realicen que se fundamentarán na consecución das competencias básicas e 

esenciais. 

5.2. Instrumentos 
 

Para a recollida de datos teremos as seguintes ferramentas. A través de tarefas 

que se colgan en aplicacións tecnolóxicas coma class dojo. Tarefas sobre o proxecto de 

atletismo e matemáticas. Realizaremos cuestionarios e formularios a través de 

aplicacións coma Kahoot, Google Forms, que se van colgando na páxina web do centro 

e tamén no blog do Mestre. Para aqueles alumnos con dificultades de conexión, 

enviaráselles esas tarefas polo canle que sexa mais doado para eles. 

 

6. Cualificación final 

 

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

avaliación e esta última servirá só para mellorar esa cualificación ou recuperar a materia 

nos casos que teñan a materia suspensa. Para mellorar ou subir esa nota utilizamos tres 

rúbricas. Dúas de elas de carácter sobre todo informativo para o Mestre, as cubrirán as 

familias e outra o alumno/a. Con esta autoavaliación, facémolos formar parte de todo o 

proceso educativo. A terceira rúbrica será a que cubramos nós, priorizando aqueles 

aspectos que somos capaces de apreciar a distancia, e tendo en conta aqueles 

medida de magnitudes de lonxitude, 
capacidade, masa e tempo facendo 
previsións razoables. 

convencionais, elixindo a unidade máis 
axeitada para a expresión dunha medida 

Operar con diferentes medidas. 

Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade, masa e superficie en forma 
simple dando o resultado na unidade 
determinada de antemán. 
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estándares de aprendizaxe que consideramos fundamentais. Nos anexos amoso estas 

rúbricas. Se todas coinciden en que o alumnado consegue ter unha valoración maior de 

7, esta nota subirá un punto con respecto a segunda avaliación 

 

7. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

 

7.1. Actividades 

Realizaranse actividades relacionadas co proxecto de atletismo e matemáticas. 

Mándase a través de google docs. Tamén utilizaremos formularios para comprobar o 

conseguido a través de Google forms. Realizaremos “Geniallys” para traballar a través 

de pequenas gammificacións 

 

7.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

A metodoloxía será a de realizar actividades a través das aplicacións que utilizamos 

para eso. Class Dojo, Genially, Web do centro e o blog do centro. O alumnado realiza 

esas tarefas que serán devoltas ao profesor polos canles xa nomeados. Aquel alumnado 

con dificultade de conexión, mandarán as tarefas por diferentes canles, xa sexa whatsup 

ou se ten que ser o caso, teléfono. 

 

7.3. 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, whatsup, teléfono, etc... 

 

7.4. Información 

Toda esta información estará publicada na páxina web. Tamén as rúbricas que virán 

no anexo de esta addenda.
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ANEXO: RUBRICAS DE AUTOAVALIACIÓN DO ALUMNADO E EXEMPLO DE RÚBRICA PARA UNHA TAREFA 
 
NOME E APELIDOS:______________________________________________ CURSO: 

 

RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN – PARA O ALUMNADO 

 
A 

O meu comportamiento foi moi bo, sin 

causar ningún problema nin molestia aos 

meus país/nais, avos, irmáns… 

O meu comportamiento foi bo, sin causar 

ningún problema nin molestia aos meus 

país/nais, avos, irmáns… 

O meu comportamiento foi bo, a pesar de 

causar algún problemilla de vez en cando 
 

O meu comportamiento non foi moi bo 
durante este período. Molestei aos meus 

país/nais en bastantes ocasións 

     

 
 

B 

Fun moi responsable, organizándome 

moi ben as horas de traballo e de 

realización de tarefas, consultando 

case todos os días a páxina web do 

cole 

Fun bastante responsable, organizándome 
moi ben as horas de traballo e de 

realización de tarefas, consultando case 
todos os días a páxina web do cole ou/e o 

class dojo 

Fun moi responsable, organizándome moi 
ben as horas de traballo e de realización 
de tarefas, aínda que non consultaba a 

páxina web ou class dojo a diario 

Fun moi pouco responsable, non me 
organicei moi ben nas tarefas diarias e 

non consultaba a páxina web nin o class 
dojo 

  
 

 
 

 
C 

Entendín a perfección todas as tarefas 
que me mandaron 

Entendín as tarefas que me mandaron, 
pero tiña que preguntar alguna dúbida 

Entendín case todas as tarefas que me 

mandaron, pero tiña que preguntar 

alguna dúbida 

Entendín poucas tarefas das que 
mandaron, e non preocupei polas dúbidas. 

   
 

 

 
D 

Realicei todas as tarefas 

encomendadas no tempo que me 

pediron, e as enviei polo medio que 

me pediron 

Realicei todas as tarefas encomendadas, 

aínda que alguna tarefa a enviei fora de 

tempo. 

Realicei case todas as tarefas que 

me enviaron, ainda que bastantes 

fora de prazo 

Realicei moi poucas tarefas das que me 
enviaron e case sempre fora de prazo 

    
 

 
 

E 

Fun capaz de utilizar sen problema 

todas as TIC(recursos tecnolóxicos), 

solicitados polo profesorado. Nin tiven 
problema para acceder as plataformas 

dixitais educativas, descargarme o 

material, realizar actividades, 

comunicarme cos meus profes ou 

compañeiros 

Fun capaz de utilizar todas as 

TIC(recursos tecnolóxicos), solicitados 

polo profesorado, a pesar de ter algún 
problema puntual para acceder as 

plataformas dixitais educativas, 

descargarme o material, realizar 

actividades, comunicarme cos meus 

profes ou compañeiros 

Fun capaz de utilizar bastantes das  

TIC(recursos tecnolóxicos), 

solicitados polo profesorado. Nin tiven 
problema para acceder as 

plataformas dixitais educativas, 

descargarme o material, realizar 

actividades, comunicarme cos meus 

profes ou compañeiros 

 
Utilicei moi pouco as TIC(recursos 

tecnolóxicos. Tiven moitos problemas 
para acceder as plataformas. 

     

 
F 

Tiven unha moi boa comunicación cos 

meus maestros/as. Todas as semanas 

falaba me comunicaba dúas ou tres 

veces con eles/as 

Mantiven unha comunicación 
constante a pesar de non facelo 

máis de unha vez a semana 

 
Mantiven unha comunicación regular. 

Había alguna semana que non me 
comuniquei cos maestros/as 

 
Mantiven moi pouca ou nada de 

comunicación cos meus profes. 

 Segundo o traballo que fixeches, que nota cres que mereces? 
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RÚBRICA DE AUTOAVALIACIÓN 
 

EXCELENTE BEN/AXEITADO      EN DESENVOLVEMENTO NON ALCANZADO 

 

COMPORTAMENTO 

O seu comportamiento foi moi bo, sen 

causar ninguna molestia na casa 
O seu comportamiento fo ibo. Non causou 

case ningún problema, nin molestia na 
casa 

O seu comportamiento fo ibo. A 
pesar de causar en algún momento 
puntual algún problemilla que outro 

na casa 

O seu comportamiento no foi de 
todo correcto causando 

bastantes problemas na casa 

  
   

 
   ORGANIZACIÓN E 
RESPONSABILIDADE 

Foi moi responsable. Organizouse 
perfectamente as horas de estudio e 
de realización de tarefas, 
consultando as plataformas ou web 
todos os dias 

Foi bastante responsable. Organizouse as 
súas horas de estudo e de realización de 

tarefas, consultando case todos os días as 
plataformas ou WEB 

Foi responsable. Organizouse case 
sempre ,as súas horas de estudo e 
de realización de tarefas, ainda que 

non consultaba a web ou plataformas 
todos os días 

Foi moi pouco responsable. Non 
se organizou no estudo nin nas 
tarefas e non consultou case 
nunca a WEB, plataformas ou 

teléfono 

  
   

 
COMPRENSIÓN 

DAS TAREFAS 

Entendeu á perfección todas as tarefas 
encomendadas, sen consultarnos. 

Entendeu á perfección todas as tarefas 
encomendadas,ainda que nos preguntou a 

nos algunas dúbidas. 

Entendeu á perfección todas as 

tarefas encomendadas,ainda que nos 

preguntou a nos algunas dúbidas a 

nós e tamén aos Mestres/as 

Non entendía moitas das 

tarefas e tampoco 

preguntaba as dúbidas 

 
  

  

REALIZACIÓN E 
ENTREGA DE 
TAREFAS 

Realizou todas e cada unha das 
tarefas/actividades propostas. 

Cumplindo cos prazos de entrega 
establecidos polo Mestre/a 

Realizou case todas as tarefas 
encomendadas e cumpriu os prazos de 

entrega case sempre 

Realizou bastantes tarefas das que 

mandaron. As veces non entregaba a 

tempo 

Non realizou case ningunha 

tarefa. 

 
  

  

USO DAS 
TIC(Recursos 

tecnolóxicos de 
información e 
comunicación 

Utilizou correctamente as TIC, sen 

ningún tipo de problema para entrar en 

plataformas, descargar tarefas e 

envialas el mesmo/ela mesma 

Utilizou as TIC case sen problema. 

Algunhas veces tiv que pedir axuda para 

entrar, descargar ou enviar contido dixital 

Foi capaz de utilizar as TIC pero 

necesitou bastante axuda para entrar, 

descargar ou enviar contido por ela/el 

mesma/o 

Tivo moitas dificultades ao 

utilizar as TIC. Non era capaz de 

facelo pola súa conta 

     

COMUNICACIÓN 
COS MESTRES 

Mantivo unha comunicación constante 

e fluida con todos os mestres 
Mantivo unha boa comunicación, dadas as 

circunstancias, con todos os Mestres/as 

Mantivo unha comunicación 

regular cos Mestres/as 
Case non se comunicou cos 

Mestres/as 

  
 

 
 

Segundo os aspectos antes mencionados que nota cres que merece o teu fillo/a nesta terceira avaliación? 
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RÚBRICA DE AUTOAVALIACIÓN- PROXECTO DE 
MATES- TAREFA 1 

INDICADOR EXCELENTE-4 BEN/AXEITADO-3      EN DESENVOLVEMENTO-2    NON ALCANZADO-1 

 

COMUNICACIÓN CO 
MESTRE E 

DESENVOLVEMENTO TIC 

 

T1-1 

Amosouse comunicativo en 
todo momento, preguntando 
dúbidas e enviando tarefas a 

diario 

Amosouse comunicativo case 
sempre,  

Comunicábase de vez en cando 
e amosaba dificultades TIC 

Apenas se comunicou e non 
amosa soltura coas TICS 

 
ENTREGA E 

COMPRENSIÓN DE 
TAREFAS 

 

T1-2 

Entregou as tarefas en tempo 
e sen dificultade 

Entregou as tarefas en tempo, 
aínda que tiña alguna dúbida 

Entregou, normalmente, as 
tarefas. Tivo bastantes dúbidas. 

Non entregou as tarefas 
normalmente 

Realiza operacións con 
números decimais. 

 

 

T1-3 

Realiza as operación sen 
ningunha dificultade 

Realiza as operación con  alguna 
dúbida 

Realiza as operación con 
bastantes dúbidas 

Realiza as operación con 
moitas dificultades 

Toma decisións nos 
procesos de 

resolucións de 
problemas 

 

 

T1-4 

 

Resolve os problemas sen 
preguntar 

Resolve os problemas despois de 
aclarar as dúbidas 

Resolve os problemas as veces e 
con dificultade 

Cóstalle moito resolver os 
problemas 

Interpreta en textos 
numéricos e da vida 

cotiá 
 

 

T1-5 

 

 

Relaciona os números coa 
realidade sen dificultade 

Relaciona os números e oeración 
con algunha dificultade 

Costalle algo ver a relación entre 
os números e a realidade 

Non ve a relación entre os 
números e a realidade 

Utiliza diferentes tipos de 
números en contextos reais 

 
T1-6 

Utiliza os números en contextos 
reais sin dificultade Utiliza os números en contextos 

reais con algunha dificultade 

Cóstalle utilizar os números 
en contextos reais 

Non utiliza os números en 
contextos reais 

   
 

 
 

   
 

 
 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS 
CURSO: 5º 

MATERIA: CIENCIAS NATURAIS: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, 
facer predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de observación directa e 
indirecta a partir da consulta de fontes directas e indirectas e comunicando os 
resultados en diferentes soportes.  

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén 

conclusións, elabora informes e comunica os resultados en diferentes soportes. (CCL, CSIEE, 

CAA, CD, CMCCT) 

CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na rede. (CAA, CMCCT, CD)  

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisión (CSIEE, CAA, CMCCT) 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e presentar 

informes coas conclusións en diferentes soportes.  

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando 

problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, extraendo 

conclusións e comunicando os resultados. (CSIEE, CAA, CMCCT, CCL) 

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, 

recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de forma 

individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións. (CMCCT, CCL, CSC, CD, CAA, CSIEE) 

B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións 

vitais do corpo humano, establecendo algunhas relacións fundamentais entre eles.  

 

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións 
vitais do corpo humano. (CMCCT) 
 

CNB2.1.2. Identifica as principais características dos aparellos, locomotor e explica as 

principais funcións. (CMCCT) 

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e 

sistemas. Identificar as características e funcións.  

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos 

e sistemas, nomeando as principais características e funcións de cada un deles. (CMCCT, 

CCL) 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas 

características e tipos.  

CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características atendendo ao seu 

reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos e outros reinos empregando criterios 

científicos e medios tecnolóxicos. (CMCCT) 
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PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Observación sistemática 

• Análise das producións do alumnado 

• Recollida de tarefas do alumnado e valoración das mesmas 

• Rexistro diario 

Instrumentos: 

• Rúbrica de actitude e motivación cara o traballo proposto 

• Cuestionarios 

• Táboa de rexistro das tarefas enviadas. 

Cualificación final 

Tal e como se refire nas Instrucións do 27 abril de 2020: 

A adaptación da avaliación para responder á situación na que nos atopamos, 

referirase ao proceso de desenvolvemento da avaliación continua, diagnóstica e 

formativa que quedará do seguinte modo: 

Para a nota da 3º avaliación, priorizaranse os resultados obtidos nas dúas 

avaliacións anteriores e terase en conta o traballo realizado no terceiro trimestre. 

Neste caso, dito traballo  de carácter non presencial, so poderá ter valor positivo 

para a cualificación do alumnado. 

Igualmente, as tarefas realizadas durante este trimestre terémolas en conta para 

este carácter diagnóstico, permitíndonos valorar os contidos que temos que 

reforzar de cara ao vindeiro curso para cada alumna/o. 

Os criterios de cualificación concretos son: 

• 40% nota da primeira avaliación 

• 50% nota da segunda avaliación 

• 10%  telebraballo e autoavaliación: sempre valoración positiva 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  Non houbo modificacións respecto á programación 
orixinal 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non houbo modificacións 
respecto á programación orixinal 
 

Criterios de cualificación: Non houbo modificacións respecto á 
programación orixinal 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Fichas de traballo escritas, fichas de repaso de contidos e de 

reforzo dos mesmos e ampliación dos distintos contidos xa 

traballados. 

• Visionado de vídeos da rede. 

• Actividades interactivas e en liña 

• Xogos en liña 

• Mini proxectos de investigación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

(Todos os alumnos de 5º contan con 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.  

 
Para facilitar ás familias e o alumnado a adaptación dos horarios 

planifico o traballo desta materia quincenalmente. Informando a titora 

e expoñendo o plan quincenal na páxina web do centro. 

 

A comunicación coas familias é a través do correo electrónico, tanto 

para o envío de tarefas rematadas como de resolución de dúbidas. Así 

mesmo a devolución desas tarefas corrixidas é da mesma maneira, 

permitindo un feedback inmediato. 

 

Materiais e recursos 

• Recursos escritos de elaboración da mestra: fichas de traballo, 

resumos, fichas de repaso, explicacións 

• Aplicacións informáticas: Word, Power point, Canva 

• Aplicacións interactivas: Liveworksheet, Kahoot, Cerebriti... 

• Outras aplicacións: Youtube 

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 6 DE 6 CENTRO: CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS 
CURSO: 5º 

MATERIA: CIENCIAS NATURAIS 
 

  

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as familias serán informados a través da páxina web do 
centro.  

Publicidade  Páxina web do centro 

5. Educación a distancia. Fenda dixital 

Internet 

Na aula hai un total de 9 alumnos/as dos cales: 

• 4: teñen conectividade suficiente e non mostran dificultades 

para o desenvolvemento das actividades. 

• 4: teñen dificultades de conexión pero responden ben ao 

desenvolvemento das actividades. 

• 1: conectividade baixa 

 

Ferramentas e canles 
de comunicación 

• Páxina web do centro 
 

• Correo electrónico: medio de comunicación habitual entre os 
alumnos e a mestra 

 

• Comunicación instantánea a través da titora. 
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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. 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.  

 
CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas, ten iniciativa na 
toma de decisións e asume responsabilidades. 

CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e 
presenta os traballos de maneira ordenada, clara e 
limpa. 

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. 

 

B2.8.Describir as características do relevo de 
España e a súa rede hidrográfica, localizándoos 
nun mapa. 

CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades 
de relevo en España. 

CSB2.8.2.Sitúa nun mapa os grandes ríos de España. 

B3.3.Describir a organización territorial do Estado 
español. 

CSB3.3.1.Explica a organización territorial de 
España e localiza en mapas políticos as distintas 
comunidades autónomas que forman España, así 
como as súas provincias. 

B3.4.Valorar a diversidade cultural, social, política 
e lingüística do Estado español respectando as 
diferenzas. 

CSB3.4.1.Valora, partindo da realidade do estado 
español, a diversidade cultural, social, política e 
lingüística nun mesmo territorio como fonte de 
enriquecemento cultural. 

B4.5.Desenvolver a curiosidade por coñecer as 
formas da vida humana no pasado, valorando a 
importancia que teñen os restos para o 
coñecemento e estudo da historia e como 
patrimonio cultural que hai que coidar e legar. 

CSB4.5.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio 
natural, histórico, cultural e artístico e asume as 
responsabilidades que supón a súa conservación e 
mellora. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Observación sistemática e análise das tarefas en vidoconderencia. 

  Intercambios orais a través das videoconferencias. 
  Correción das tarefas da aula virtual. 

Instrumentos:  
Rexistro individualizado das tarefas levadas a cabo por o alumnado. 
Rexistro dos intercambios orais a través das videoconferencias. 
Rúbricas de expresión e comprensión oral, expresión e comprensión 
escrita e actitude cara á materia. 

Cualificación final 

A cualificación final de curso realizarase en base ás aprendizaxes e 
competencias acadadas ao longo do primeiro e segundo trimestre do curso. 
Con respecto ao terceiro trimestre, a valoración das actividades realizadas 
na fase non presencial terá un valor positivo para a cualificación do 
alumnado. 
Atendendo ao anterior, a cualificación final obterase do seguinte xeito: 
- Alumnado que durante o 3º trimestre participou nas tarefas propostas: 
       1º trimestre: 45% 
       2º trimestre: 45% 
       3º trimestre: 10% 
 - Alumnado que durante o 3º trim.  non participou nas tarefas propostas: 
       1º trimestre: 50% 

  2º trimestre: 50% 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non houbo cambios respecto á programación 

didáctica 

 

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

Actividades  

As actividades, cun caracter competencial e interdisciplinar, baséanse no 
repaso e reforzo do visto ao longo do primeiro e do  segundo trimestre con 
algunha ampliación puntual, intentando non sobrecargar ó ás familias e 
respectando a situación particular de cada unha delas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada irá encamiñada á procura da motivación do 
alumnado, partindo dos coñecementos previos do alumnado no 
repaso. Identificouse a aquel alumnado con dificultades de 
conectividade ou con poucos ou nulos recursos informáticos, para 
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compensar a situación e diminuir a fenda dixital, en colaboración co 
Concello. 

As principais ferramentas de comunicación entre alumnado e docente 
é a Aula Virtual do centro e o espazo Abalar, incluíndo a canle 
telefónica e otras apps comunicativas, en coordinación coa titora. 

As actividades e as ferramentas virtuais utilizadas, van encamiñadas a 
manter a motivación do alumnado, e fomentar na medida do posible, 
aprendizaxes competenciais. 
 
 
 

Materiais e recursos 

 Aula virtual do centro 
 Ferramentas de comunicación co alumnado e coas familias:  
abalarmóbil ,Webex. 
 Apps web, con actividades interactivas 

4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  AbalarMóbil, mensaxería da Aula Virtual e por teléfono. 
  Por correo electrónico 
  Por videoconferencia 

Publicidade  Páxina web do centro. 

5. Educación a distancia. Fenda dixital 

Internet 
Dous tercios da clase ten cobertura e conexión telemática positiva e  
regular. Do resto, con conexión problemática debidoá situación 
xeográfica, resalta unha alumna, cunha conexión moi escasa. 

Ferramentas e canles 
de comunicación 

Abalar móbil, comunicación teléfonica, correo electrónico, páxina web 
do centro, servizo de videoconferencia Webex. 
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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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Estes criterios e estándares, están seleccionados da programación didáctica do curso, para o repaso das dúas primeiras avaliacións ou  para, puntualmente, avanzar contidos por consideralos imprescindibles. 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos 
orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso moi 
frecuente e conectados cos propios intereses e coas propias experiencias do 
alumnado, articulados con claridade e transmitidos de viva voz ou por 
soportes multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, 
con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa idade, procedentes de 
medios audiovisuais ou da Internet. 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a  
comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto. 

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que 
participa quetraten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de 
comunicación e da Internet. 

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación 
sobre temas dos seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, 
usando expresións e frases feitas de uso frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básico 

PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de comunicación, 
previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da 
súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de 
uso diario 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas 
telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e cun 
léxico cotián de interese para o alumnado e que conte con apoio visual en 
soporte papel ou dixital. 

PLEB3.1. Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de 
transporte, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas 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, con apoio visual, 
procedente dos medios de comunicación adaptados á súa competencia lingüística e 
acorde coa súa idade. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e interrogacións. 

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora 

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, 
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utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os principais 
signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata 
e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral. 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción 
de textos escritos. 

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, avisos). 

B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e negativa, 1ª 
e 3ª persoa… 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación… 

B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia do número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Observación sistemática do traballo do alumnado. 

• Revisión,análise e rexistro de tarefas. 

• Pequenas preguntas orais. 

• Participación do alumnado nas actividades propostas. 

Instrumentos: 

• Rúbricas de expresión e comprensión oral, expresión e comprensión 
escrita e actitude cara á materia. 

Cualificación final 

A cualificación final de curso realizarase en base ás aprendizaxes e 
competencias acadadas ao longo do primeiro e segundo trimestre do curso. 
Con respecto ao terceiro trimestre, a valoración das actividades realizadas 
na fase non presencial terá un valor positivo para a cualificación do 
alumnado. 
Atendendo ao anterior, a cualificación final obterase do seguinte xeito: 
- Alumnado que durante o 3º trimestre participou nas tarefas propostas: 
       1º trimestre: 45% 
       2º trimestre: 45% 
       3º trimestre: 10% 
 - Alumnado que durante o 3º trim.  non participou nas tarefas propostas: 
       1º trimestre: 50% 
      2º trimestre: 50% 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades (reading, writing, listening, speaking) centradas no reforzo 
e repaso de contidos que se consideran máis importantes, ou nos que 
o alumnado amosa máis dificultade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para traballar co alumnado enviaranse exercicios semanalmente, cun 
horario de seguimento e realización dos mesmos o(dúas 
videoconferencias semanas), e tendo en conta o número de horas 
semanais da materia. Estas fichas de exercicios serán subidas á aula 
virtual do centro para que as familias teñan acceso a elas e as poidan 
descargar e facer.  

As familias poden subir as tarefas á aula virtual ou por correo 
electrónico No caso das familias que non teñen acceso a internet ou 
dispositivos de impresión, a escola faillas chegar impresas en papel. 

 

Materiais e recursos 

Apps web 

Aula Virtual do centro. 
Abalar móbil 

 Correo eléctrónico 

 Servizo de videoconferencias Webex 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Espazo Abalar e abalarMóbil. 
Servizo de videoconferencias Webex 

  Páxina web do centro. 

Publicidade    Páxina web do centro. 

5. Educación a distancia. Fenda dixital 

Internet 
Dous tercios da clase ten cobertura e conexión telemática positiva e  
regular. Do resto, con conexión problemática debidoá situación 
xeográfica, resalta unha alumna, cunha conexión moi escasa. 

Ferramentas e canles 
de comunicación 

Abalar móbil, comunicación teléfonica, correo electrónico, páxina 
web do centro, servizo de videoconferencia Webex. 
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Galicia. 
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

IMPRESCINDIBLES. 

 

1.1 COMPETENCIAS BÁSICAS: 
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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 

B1.7. Buscar, seleccionar e organizar informacións sobre 
manifestacións artísticas do patrimonio cultural propio e doutras 
culturas, de acontecementos, creadores e profesionais en relación 
coas artes plásticas e a música. 

• EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas 

propias de Galicia.  CCEC. 

B2.1 Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, 
cancións e pezas instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante 
a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, valorar o 
traballo feito, avaliar o resultado e propor accións de mellora. 

• EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais 

sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento.  CCEC; CAA. 

B2.2. Participar en producións musicais sinxelas de xeito 
desinhibido e pracenteiro, amosando confianza nas propias 
posibilidades e nas das demais persoas, mostrando actitudes de 
respecto e colaboración. 

• EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de 

cancións e melodías relacionadas coa propia cultura. 

CCEC; CAA. 

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. 

B3.1. Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en 
coordinación coas demais persoas, para realizar representacións 
musicais colectivas de xeito lúdico. 

• EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías 

que corresponden coa forma interna dunha obra 

musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CCEC; CAA; CMCCT. 

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

• EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. CCEC; CSC. 
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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. 

 

 



 
 

 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

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. 

Estándares de aprendizaxe  
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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 

 

 

5.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

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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5.1  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, whatssapp, 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 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 
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 

 

 

Rúbrica para alumnado 
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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 
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 
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: 5º 
MATERIA: Relixión 
DEPARTAMENTO: Relixión Católica 
DATA: 07/05/2020 
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PÁXINA 1 DE 5 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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Esforzarse por identificar que la adhesión ó 
ben xenara felicidade 

Xustifica as consecuencias que se derivan de 
facer o ben 

  

Interpretar o significado da Alianza de Deus 
co seu pobo 

Explica e sintetiza os resgos característicos da 
Alianza de Deus co Seu pobo 

  

Distingue e memoriza os distintos tipos de 
libros do Antigo e Novo Testamento 

Nomea e clasifica os grupos de libros da Biblia 

  

Recoñece en relatos o cambio que xera o 
encontro con Xesús 

Selecciona, xustifica e explica por escrito o 
significado dalgúns milagres 
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PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

 

 
 

 

  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:* 
Análise das producións 

Instrumentos:** 
Cuestionarios, redaccions, resumos, 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: 
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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 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. Temos unha nena que non ten acceso a 
Internet 

Ferramentas e canles 
de comunicación 

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