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CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

LCB1.1.1. Expresa de forma global, ideas, opinións e sentimentos con
certa claridade.

CCL
CAA
CSC

LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta,
espera de quendas, respecto da opinión dos e das demais.

CCL
CAA
CSC

LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos verbais e non verbais
para comunicarse oralmente, identificando o valor comunicativo
destes.

CCL

LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas.

CCL

LCB1.1

LCB1.2

LCB1.3

LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia básica en diversas
situacións de comunicación:
● Diálogos
● Exposicións orais seguindo un modelo, e guiadas, con axuda,
cando cumpra, das tecnoloxías da información e da
comunicación.

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE

LCB1.4.1. Identifica polo contexto o significado de distintas palabras.

CCL

LCB1.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse
con progresiva precisión nos diferentes contextos de comunicación.

CCL
CAA

LCB1.5.1. Comprende de forma global a información xeral de textos
orais de uso habitual, do ámbito escolar e social, identifica o tema e
selecciona as ideas principais: noticias, contos, folletos informativos,
narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, receitas
médicas….

CCL
CAA

LCB1.5.3. Responde
comprensión literal.

CCL

LCB1.4

LCB1.5

preguntas

sinxelas

correspondentes

á

LCB1.5.4. Utiliza de xeito guiado a información recollida, para levar a
cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe.
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LCB1.6

LCB1.6.1. Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para
obter información.

CCL
CD
CAA

LCB1.7

LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos literarios, non literarios e
propios, sinxelos e breves, axeitados aos seus gustos e intereses.

CCL
CAA
CCEC

LCB1.8.1. Elabora comprensiblemente textos orais breves e sinxelos
do ámbito escolar e social, adecuados ao nivel, imitando modelos.

CCL
CAA
CSIEE

LCB1.8.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental,
utilizando nexos básicos.

CCL
CAA
CSIEE

LCB1.9.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse
e aprender: escoita e pregunta para asegurar a comprensión.

CCL
CAA
CSC
CSIEE

LCB1.8

LCB1.9

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

LCB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, diferentes tipos de textos
apropiados á súa idade.

CCL

LCB2.1.2. Le en silencio textos sinxelos próximos á súa experiencia.

CCL

LCB2.1

LCB2.2

LCB2.2.2. Distingue en textos do ámbito escolar e social e de forma
xeral, entre as diversas tipoloxías atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e á súa intención
comunicativa (informativos, literarios e prescritivos).

LCB2.3

LCB2.3.4. Relaciona a información contida nas ilustracións coa
información que aparece no texto.

CCL
CAA

LCB2.8

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e a
Comunicación para buscar información.

CCL
CD
CAA

CCL
CAA

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
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C. AVAL.

LCB3.1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos
propios da vida cotiá, do ámbito escolar e social, utilizando elementos
de cohesión básicos: noticias, contos, folletos informativos, narracións,
textos científicos, anuncios publicitarios, receitas, instrucións,
normas….

CCL
CD
CAA

LCB3.1.2. Respecta as normas gramaticais e ortográficas básicas,
propias do nivel.

CCL

LCB3.1.3. Reproduce textos ditados sinxelos.

CCL

LCB3.3

LCB3.3.1. Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias
de planificación, textualización e revisión do texto.

CCL
CAA
CSIEE

LCB3.5

LCB3.5.1. Exprésase, por escrito, evitando unha linguaxe non sexista
e non respectuosa coas diferenzas.

CCL
CSC

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

LCB3.4

LCB4.3.4. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións
escritas.

CCL

LCB4.4.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos
dixitais.

CCL
CAA

LCB4.4

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

LCB5.3

LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas,
cancións, contos, refráns e adiviñas

CCL
CCEC

LCB5.4

LCB5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios moi sinxelos
(contos, poemas) a partir de pautas ou modelos dados.

CCL
CAA
CSIEE
CCEC
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LCB5.5

LCB5.5.1. Memoriza e reproduce textos orais moi sinxelos adecuados
á súa idade: contos, poemas ou cancións.
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CCL
CAA
CCEC
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Procedementos
●
●
AVALIACIÓN

Producións do alumnado.
Intercambios comunicativos.

Instrumentos
●
●

Folla de control do rexistro de traballo
Folla de control de participación en videochamadas grupais.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso
●
CUALIFIC.
FINAL
●

A cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as
aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como
sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes
realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020,
sempre e cando beneficie ao alumnado.
O alumnado poderá incrementar nun punto a súa cualificación se cumpre os
seguintes requisitos:
- Participar polo menos 1 vez nunha videochamada grupal.
- Entregar polo menos 4 tarefas da materia.
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Recuperación
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle
actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia coa realización e
envio dun dossier con actividades de recuperación dos contidos traballados.
ACTIVIDADES

Repaso, reforzo e ampliación
Desenvolveranse actividades das aprendizaxes anteriores e na medida do
posible actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas.
Estas
actividades
publicaranse
no
blog
da
aula
de
terceiro
(https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/)

Alumnado con conectividade
METODOLOXÍA
(ALUMNADO CON
CONECTIVIDADE E
SEN
CONECTIVIDADE)

MATERIAIS E
RECURSOS

A través do blog de aula para realizar no caderno e / ou dixitalmente.

Alumnado sen conectividade
Informarase á dirección para que o concello as imprima e entregue na casa do
alumnado. O titor preocupárase de diseñar actividades en formato apto para
imprimir.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordenador, tablet, móbil.
Materiais de reforzo de editoriais.
Libro do alumno.
Cadernos.
Blog de aula (https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/).
Páxina web do colexio (https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/).
Plataforma Cisco Webex.
Correo electrónico de gmail.
Abalar móbil.
Recursos da rede.
Material elaborado polo profesorado.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 7

CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN AO
ALUMNADO E ÁS
FAMILIAS
PUBLICIDADE

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa canle de
twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á súa disposición a
readaptación das programacións na páxina web do centro.
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro.
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CURSO: 3º E.P.
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo dos
medios de comunicación, extraendo o sentido global da mensaxe.

CCL
CAA

LGB1.1.3. Elabora un breve resumo, a partir de preguntas, dun texto
oral sinxelo e valora os informativos da radio e da televisión como fonte
de información.

CCL
CSC

LGB1.2.1. Usa e manexa documentos impresos, audiovisuais e dixitais
para obter a información máis importante e necesaria.

CCL
CD
CAA
CSC

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que
di o interlocutor e intervindo adecuadamente.

CCL
CAA
CSC
CSEIEE

LGB1.1

LGB1.2

LGB1.3
CCL
CSIEE
CAA
CCL

LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo.

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e
exposicións sen interromper.

CCL
CSC

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala.

CCL
CSC

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.

CCL
CSC
CAA

LGB1.4

LGB1.5

LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos
intercambios orais.

CCL
CSC
CCEC

LGB1.5.5. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas.

CCL
CSC
CCEC
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LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.

LGB1.6.1. Elabora un discurso
vocabulario adecuado á súa idade.

oral

coherente,

utilizando

un

CCL
CSC
CCEC
CAA
CCL
CAA

LGB1.6.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando algúns nexos
básicos.

CCL

LGB1.6.3. Amosa un discurso oral, claro, cunha pronuncia e entoación
axeitadas e propias da lingua galega.

CCL
CCEC

LGB1.8

LGB1.8.1. Amosa respecto ás ideas e achegas dos e das demais e
contribúe ao traballo en grupo.

CCL
CAA
CSIEE

LGB1.9

LGB1.9.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e
entoación adecuada a cada acto comunicativo.

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

LGB1.10

LGB1.10.1. Usa, de forma xeral, unha linguaxe non sexista.

LGB1.6

CCL
CSC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER
C. AVAL.

LGB2.1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos
procedentes dos medios de comunicación social ou propios de
situacións cotiás.

CCL
CD
CSC

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto
sinxelo.

CCL
CAA
CSIEE

LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral dun texto.

CCL

LGB2.3

LGB2.3.2. Realiza o resumo, a partir de preguntas, dun texto sinxelo.

CCL
CAA

LGB2.5

LGB2.5.2. Utiliza de xeito guiado dicionarios dixitais para interpretar a
información dun texto.

CCL
CAA
CD
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CSIEE

LGB2.6

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

CCL

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo.

CCL
CAA
CSIEE

LGB3.1

LGB3.2

LGB3.3

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto,
coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e
interrogación).

CCL

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá
e académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos,
mensaxes curtas, normas de convivencia, avisos, instrucións…

CCL
CAA
CD

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos e descritivos)
seguindo un guión establecido.

CCL
CAA

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando algúns elementos
de cohesión.

CCL
CSC
CCEC

LGB3.3.1. Elabora por escrito textos do ámbito académico moi
sinxelos (cuestionarios, resumos, descricións, explicacións...) para
obter e comunicar información.

CCL
CAA
CSIEE

LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais sinxelos (ilustracións,
subliñados, gráficos e tipografía) para facilitar a comprensión dos
textos.

CCL
CD
CSIEE

LGB3.6
LGB3.6.2. Ilustra creativamente
redundantes co seu contido.

LGB3.7

os

seus

textos

con

imaxes

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…

CCL
CD
CAA

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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LGB4.2

LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas
súas producións escritas, con especial atención ás maiúsculas.

CCL
CSC
CCEC

LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación.

CCL

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións.

CCL

LGB4.4.1. Usa diversos conectores básicos entre oracións: adición e
causa.

CCL
CAA

LGB4.3

LGB4.4

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

LGB5.1

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos sinxelos procedentes
da literatura popular oral galega (adiviñas, lendas, contos, poemas,
cancións, ditos) e da literatura galega en xeral.

CCL
CAA
CCEC

LGB5.2

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil,
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á
idade e en diferentes soportes.

CCL
CCEC
CD

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil,
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á
idade e en diferentes soportes.

CCL
CCEC
CD

LGB5.3.1. É quen de identificar o xénero literario ao que pertencen uns
textos dados: narrativa, poesía e teatro.

CCL
CCEC

LGB5.3
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Procedementos
●
●
AVALIACIÓN

Producións do alumnado.
Intercambios comunicativos.

Instrumentos
●
●

Folla de control do rexistro de traballo
Folla de control de participación en videochamadas grupais.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso
●
CUALIFIC.
FINAL
●

A cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as
aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como
sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes
realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020,
sempre e cando beneficie ao alumnado.
O alumnado poderá incrementar nun punto a súa cualificación se cumpre os
seguintes requisitos:
- Participar polo menos 1 vez nunha videochamada grupal.
- Entregar polo menos 4 tarefas da materia.
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Recuperación
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle
actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia coa realización e
envio dun dossier con actividades de recuperación dos contidos traballados.
ACTIVIDADES

Repaso, reforzo e ampliación
Desenvolveranse actividades das aprendizaxes anteriores e na medida do
posible actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas.
Estas
actividades
publicaranse
no
blog
da
aula
de
terceiro
(https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/)

Alumnado con conectividade
METODOLOXÍA
(ALUMNADO CON
CONECTIVIDADE E
SEN
CONECTIVIDADE)

MATERIAIS E
RECURSOS

A través do blog de aula para realizar no caderno e / ou dixitalmente.

Alumnado sen conectividade
Informarase á dirección para que o concello as imprima e entregue na casa do
alumnado. O titor preocupárase de diseñar actividades en formato apto para
imprimir.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordenador, tablet, móbil.
Materiais de reforzo de editoriais.
Libro do alumno.
Cadernos.
Blog de aula (https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/).
Páxina web do colexio (https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/).
Plataforma Cisco Webex.
Correo electrónico de gmail.
Abalar móbil.
Recursos da rede.
Material elaborado polo profesorado.
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN AO
ALUMNADO E ÁS
FAMILIAS
PUBLICIDADE

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa canle de
twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á súa disposición a
readaptación das programacións na páxina web do centro.
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019-2020

CENTRO C.E.I.P. PLURILINGÜE SAN MARCOS
CURSO

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIA MATEMÁTICAS
DATA

12-05-2020

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.

ÍNDICE:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

2

2. Avaliación e cualificación

4

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade
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CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: MATEMÁTICAS

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
C. AVAL.

MTB1.1.

MTB1.2.

MTB1.3.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos,
relacións entre os datos, contexto dun problema, pregunta realizada).

CCL
CMCT
CAA

MTB1.1.2 Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:
revisa as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba
e interpreta as solucións no contexto da situación, busca outras formas
de resolución etc.

CAA
CSIEE
CMCT

MTB1.2.1. Planifica o proceso de traballo con preguntas apropiadas:
que quero descubrir?, que teño?, que busco?, como o podo facer?,
non me equivoquei ao facelo?, a solución é idónea?

MTB1.3.1. Iníciase na utilización de ferramentas tecnolóxicas,
nomeadamente a calculadora, para a realización de cálculos
numéricos, para aprender e resolver problemas.

CMCT
CAA
CSIEE
CMCT
CD
CAA

BLOQUE 2. NÚMEROS
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS
CMCT

MTB2.1.

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000.

MTB2.1.

MTB2.1.2. Aproxima números á decena, centena e millar.

CMCT

MTB2.2.1. Realiza correctamente series tanto ascendentes coma
descendentes.

CMCT

MTB2.2.

CCL

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números
naturais ata o 10.000.

CMCT
CAA
CCL

MTB2.2.3.
Descompón, compón e redondea números naturais,
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

CMCT

MTB2.3.

MTB2.3.4. Realiza cálculos numéricos coa operación de división dunha
cifra na resolución de problemas contextualizados.

CMCT

MTB2.4.

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de
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problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto.

CMCT
CAA
CSIEE

BLOQUE 4. XEOMETRÍA
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

MTB4.1.

MTB4.1.1. Coñece e identifica os elementos básicos dos corpos
xeométricos (lado e vértice).

CMCT

MTB4.2.

MTB4.2.1. Coñece e diferencia a circunferencia do círculo e distingue
os seus elementos.

CMCT
CAA

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

MTB5.1.

MTB5.1.1. Recolle e clasifica datos de situacións do seu contorno,
utilizándoos para construír táboas ou gráficas.

CMCT

MTB5.1.2. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de
clasificación.

CMCT

MTB5.1.3. Interpreta gráficas de táboas extraendo a información
explícita.

CMCT

MTB5.1.

MTB5.1.
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Procedementos
●
●
AVALIACIÓN

Producións do alumnado.
Intercambios comunicativos.

Instrumentos
●
●

Folla de control do rexistro de traballo
Folla de control de participación en videochamadas grupais.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso
●
CUALIFIC.
FINAL
●

A cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as
aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como
sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes
realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020,
sempre e cando beneficie ao alumnado.
O alumnado poderá incrementar nun punto a súa cualificación se cumpre os
seguintes requisitos:
- Participar polo menos 1 vez nunha videochamada grupal.
- Entregar polo menos 4 tarefas da materia.
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Recuperación
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle
actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia coa realización e
envio dun dossier con actividades de recuperación dos contidos traballados.
ACTIVIDADES

Repaso, reforzo e ampliación
Desenvolveranse actividades das aprendizaxes anteriores e na medida do
posible actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas.
Estas
actividades
publicaranse
no
blog
da
aula
de
terceiro
(https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/)

Alumnado con conectividade
METODOLOXÍA
(ALUMNADO CON
CONECTIVIDADE E
SEN
CONECTIVIDADE)

MATERIAIS E
RECURSOS

A través do blog de aula para realizar no caderno e / ou dixitalmente.

Alumnado sen conectividade
Informarase á dirección para que o concello as imprima e entregue na casa do
alumnado. O titor preocupárase de diseñar actividades en formato apto para
imprimir.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordenador, tablet, móbil.
Materiais de reforzo de editoriais.
Libro do alumno.
Cadernos.
Blog de aula (https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/).
Páxina web do colexio (https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/).
Plataforma Cisco Webex.
Correo electrónico de gmail.
Abalar móbil.
Recursos da rede.
Material elaborado polo profesorado.
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN AO
ALUMNADO E ÁS
FAMILIAS
PUBLICIDADE

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa canle de
twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á súa disposición a
readaptación das programacións na páxina web do centro.
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019-2020

CENTRO C.E.I.P. PLURILINGÜE SAN MARCOS
CURSO

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIA CIENCIAS NATURAIS
DATA

12-05-2020

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.

ÍNDICE:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

2

2. Avaliación e cualificación

4

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade
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CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: CIENCIAS NATURAIS

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén
conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrita de maneira
ordenada, clara e limpa, en diferentes soportes.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE
CD

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación, planificación e
execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

CAA
CMCCT
CSIEE

CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu
contorno mediante a observación obtén unha información.

CAA
CMCCT
CSIEE

CNB1.3.1. Coñece e aplica estratexias para estudar e traballar de forma
eficaz individualmente e en equipo, amosando habilidades para a
resolución pacífica de conflitos.

CAA
CMCT
CSC
CSIEE

CNB1.1.

CNB1.2.

CNB1.3.

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

CNB4.1.

CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus usos e a súa
intervención na vida cotiá.

CMCCT
CSC

CNB4.1.2. Emprega actitudes responsables de aforro enerxético e de
recollida de residuos na escola.

CMCCT
CSC

CNB4.2.2. Realiza experiencias sinxelas para identificar as forzas que
fan que os obxectos se movan en situacións reais.

CMCCT

CNB4.2.

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

CNB5.1.

CNB5.1.1. Coñece e emprega obxectos, aparellos e máquinas sinxelas
de uso cotián na escola analizando o seu funcionamento.

CMCCT
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CNB5.1.2. Identifica e explica a enerxía que empregan obxectos,
aparellos e máquinas sinxelas de uso habitual na vida cotiá.

CMCCT
CCL
CSC

CNB5.2.1. Identifica e describe oficios en función dos materiais, das
ferramentas e das máquinas que empregan.

CMCCT
CCL
CSC

CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao deseño e construción dalgún
obxecto ou aparello sinxelo, empregando operacións matemáticas no
cálculo previo, así como as tecnolóxicas: unir, cortar, pegar...

CMCCT
CCEC
CD

CNB5.2.
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CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: CIENCIAS NATURAIS

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Procedementos
●
●
AVALIACIÓN

Producións do alumnado.
Intercambios comunicativos.

Instrumentos
●
●

Folla de control do rexistro de traballo
Folla de control de participación en videochamadas grupais.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso
●
CUALIFIC.
FINAL
●

A cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as
aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como
sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes
realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020,
sempre e cando beneficie ao alumnado.
O alumnado poderá incrementar nun punto a súa cualificación se cumpre os
seguintes requisitos:
- Participar polo menos 1 vez nunha videochamada grupal.
- Entregar polo menos 4 tarefas da materia.
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Recuperación
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle
actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia coa realización e
envio dun dossier con actividades de recuperación dos contidos traballados.
ACTIVIDADES

Repaso, reforzo e ampliación
Desenvolveranse actividades das aprendizaxes anteriores e na medida do
posible actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas.
Estas
actividades
publicaranse
no
blog
da
aula
de
terceiro
(https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/)

Alumnado con conectividade
METODOLOXÍA
(ALUMNADO CON
CONECTIVIDADE E
SEN
CONECTIVIDADE)

MATERIAIS E
RECURSOS

A través do blog de aula para realizar no caderno e / ou dixitalmente.

Alumnado sen conectividade
Informarase á dirección para que o concello as imprima e entregue na casa do
alumnado. O titor preocupárase de diseñar actividades en formato apto para
imprimir.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordenador, tablet, móbil.
Materiais de reforzo de editoriais.
Libro do alumno.
Cadernos.
Blog de aula (https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/).
Páxina web do colexio (https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/).
Plataforma Cisco Webex.
Correo electrónico de gmail.
Abalar móbil.
Recursos da rede.
Material elaborado polo profesorado.
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN AO
ALUMNADO E ÁS
FAMILIAS
PUBLICIDADE

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa canle de
twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á súa disposición a
readaptación das programacións na páxina web do centro.
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019-2020

CENTRO C.E.I.P. PLURILINGÜE SAN MARCOS
CURSO

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIA CIENCIAS SOCIAIS
DATA

12-05-2020

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.

ÍNDICE:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

2

2. Avaliación e cualificación

3

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade
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CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

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

CAA
CCL
CD
CMCCT

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

CSIEE
CAA
CMCCT

CSB1.2

CSB1.2.1. Participa en actividades individuais e de grupo e, emprega
estratexias de traballo cooperativo adoitando un comportamento
responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do
funcionamento democrático.

CSC
CAA
CMCCT

CSB1.3

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

CSB1.1

CCL
CMCCT
CSC

BLOQUE 2. AS PEGADAS DO TEMPO
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

CSB4.2

CSB4.2.2. Distingue entre prehistoria e historia recoñecendo a
importancia das manifestacións escritas como avances que supoñen a
transición entre esas épocas.

CSC
CCEC

CSB4.3.

CSB4.3.1.Identifica algúns vestixios do pasado na contorna e recoñece
o seu valor como fonte histórica.

CSC
CCEC

CSB4.4

CSB4.4.1. Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico,
cultural e artístico do contorno próximo e asume as responsabilidades
que supón a súa conservación e mellora.

CSC
CCEC
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Procedementos
●
●
AVALIACIÓN

Producións do alumnado.
Intercambios comunicativos.

Instrumentos
●
●

Folla de control do rexistro de traballo
Folla de control de participación en videochamadas grupais.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso
●
CUALIFIC.
FINAL
●

A cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as
aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como
sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes
realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020,
sempre e cando beneficie ao alumnado.
O alumnado poderá incrementar nun punto a súa cualificación se cumpre os
seguintes requisitos:
- Participar polo menos 1 vez nunha videochamada grupal.
- Entregar polo menos 4 tarefas da materia.
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CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Recuperación
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle
actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia coa realización e
envio dun dossier con actividades de recuperación dos contidos traballados.
ACTIVIDADES

Repaso, reforzo e ampliación
Desenvolveranse actividades das aprendizaxes anteriores e na medida do
posible actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas.
Estas
actividades
publicaranse
no
blog
da
aula
de
terceiro
(https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/)

Alumnado con conectividade
METODOLOXÍA
(ALUMNADO CON
CONECTIVIDADE E
SEN
CONECTIVIDADE)

MATERIAIS E
RECURSOS

A través do blog de aula para realizar no caderno e / ou dixitalmente.

Alumnado sen conectividade
Informarase á dirección para que o concello as imprima e entregue na casa do
alumnado. O titor preocupárase de diseñar actividades en formato apto para
imprimir.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordenador, tablet, móbil.
Materiais de reforzo de editoriais.
Libro do alumno.
Cadernos.
Blog de aula (https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/).
Páxina web do colexio (https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/).
Plataforma Cisco Webex.
Correo electrónico de gmail.
Abalar móbil.
Recursos da rede.
Material elaborado polo profesorado.
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CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN AO
ALUMNADO E ÁS
FAMILIAS
PUBLICIDADE

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa canle de
twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á súa disposición a
readaptación das programacións na páxina web do centro.
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro.
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CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CEIP SAN MARCOS
CURSO: 3º
MATERIA: Inglés
DATA: 06/05/2020

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.

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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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en
interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá.
deportes, os animais, as comidas preferidas), conectados cos propios PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e presentacións
intereses e coas propias experiencias e articulados con claridade e breves e sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu
lentamente transmitidos de viva voz ou por medios técnicos que non interese, que conteñen con imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu
distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente.
significado.
B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e.
básicos e de uso diario.
cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.
B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas
principais en textos escritos sinxelos de temas previamente traballados PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas
de forma oral e de interese para o alumnado e conte con apoio visual traballados previamente de forma oral.
en soporte papel ou dixital.
B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e
PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de
intencións comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións,
apoio visual redundante e identifica os e as personaxes principais.
interrogacións e interrogacións.
B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos de
frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable
PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá
corrección as convencións ortográficas e os principais signos de
traballadas previamente de forma oral.
puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata
e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles.
PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e respectando
a estrutura gramatical coñecida.
PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en
B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para
clase como, por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un
escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente
obxecto, que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado
ao falar, cunha ortografía aceptable.
lugar.
PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa
contorna inmediata de xeito elemental.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Basearansena observación e seguimento do traballo do alumnado, na
revisión e valoración das tarefas realizadas e no seguimento da súa
participación e interacción, sempretendo en conta as situaciónsexcepcionais
que poidanxurdir no marco da situación actual.
Avaliación

Instrumentos:
- Traballos e tarefas enviadas a través da plataforma Blinklearning e do
correo electrónico co dominio do centro (@ceipsanmarcos).
- Participación e interacción do alumnado a través das dúas plataformas
previamente mencionadas.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final do curso basearase no traballo e na evolución do
alumnado durante o primeiro e o segundo trimestre.
A función principal do traballo realizado durante o terceiro trimestre será a
Cualificación final de afianzar os contidosxa vistos ao longo do curso e de reforzar
coñecementos de cara a sentar unhas boas bases para o próximo curso.
Por este motivo, o traballodeste último trimestre sóterá un valor positivo,
non puidendo afectar de xeito negativo ao alumnado.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

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

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

- Actividades de reforzo dos contidostraballadosao longo do
primeiro e segundo trimestre para favorecer a comprensión e
adquisición dos mesmos.
- Exercicios e actividades diversificados que teñan en conta
competencias e intelixencias múltiples e que promovan a construción
de aprendizaxes significativas a partir da evocación de coñecementos
previos: vídeos, canción, xogos, presentación…
Actividades de ampliación de contidos vistos con anterioridade, a
través de exemplos extraídos de situacións cotiás e contextualizadas,
para facilitar a adquisición de competencias a todos os alumnos.
Favorecer a comprensión de conceptos.
Propiciar a creatividade do alumnado no seu proceso de
aprendizaxe.
Promover o desenvolvemento e adquisición das competencias
clave.
Promover estratexias de aprendizaxe acordes cos contidos.
Utilizar mecanismos de dedución.
Utilizar as TIC no traballo diario.
Fomentar o desenvolvemento e utilización de habilidades,
actitudes, valores e estratexias de aprendizaxe.
−
−
−
−

Libros dixitais do espazoBlinklearning.
Actividades dixitais de Go Richmond digital.
Internet para recursos de apoio.
Horario e documento explicativo das tarefas a realizar na semana
e das actividades de reforzo e ampliación.
− Actividades en formato PDF que se enviarán por mensaxe en
Blinklearning e por correo electrónico.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do
centro.
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CEIP SAN MARCOS
CURSO: 3º
MATERIA: Plástica
DATA: 06/05/2020

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.

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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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e cores
B1.3. Clasificar texturas, formas e cores atendendo a distintos criterios.
nas com-posicións artísticas.
EPB1.4.2. Procura información sobre artistas plásticos/as da cultura propia e
B1.4. Identificar e valorar recoñecidos/as autores/as e as súas obras
de outras, e sobre a súa obra.
máis significativas, facendo fin-capé na cultura propia.
EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras máis representativas.
EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento,
acuarelas etc.) pa-ra a composición de obras.
EPB2.1.3. Manexa material diverso nas produ-cións plásticas, explorando
B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para
diversas técnicas e actividades manipulativas.
alcanzar un produto artístico final.
EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas.
EPB2.1.6. Combina técnicas de picado, encartado e pegado.
EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co recorte e o pegado.
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Basearanse na observación e seguimento do traballo do alumnado, na
revisión e valoración das tarefas realizadas e no seguimento da súa
participación e interacción, sempre tendo en conta as situacións excepcionais
que poidan xurdir no marco da situación actual.
Avaliación

Instrumentos:
- Traballos e tarefas enviadas a través da plataforma Blinklearning e do
correo electrónico co dominio do centro (@ceipsanmarcos).
- Participación e interacción do alumnado a través das dúas plataformas
previamente mencionadas.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A cualificación final do curso basearase no traballo e na evolución do
alumnado durante o primeiro e o segundo trimestre.
A función principal do traballo realizado durante o terceiro trimestre será a
Cualificación final de afianzar os contidos xa vistos ao longo do curso e de reforzar
coñecementos de cara a sentar unhas boas bases para o próximo curso.
Por este motivo, o traballo deste último trimestre só terá un valor positivo,
non puidendo afectar de xeito negativo ao alumnado.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

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

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

- Actividades de reforzo dos contidos traballados ao longo do
primeiro e segundo trimestre para favorecer a comprensión e
adquisición dos mesmos.
- Exercicios e actividades diversificados que teñan en conta
competencias e intelixencias múltiples e que promovan a construción
de aprendizaxes significativas a partir da evocación de coñecementos
previos: vídeos, canción, xogos, presentación…
- Actividades de ampliación de contidos vistos con anterioridade, a
través de exemplos extraídos de situacións cotiás e contextualizadas,
para facilitar a adquisición de competencias a todos os alumnos.
Favorecer a comprensión de conceptos.
Propiciar a creatividade do alumnado no seu proceso de
aprendizaxe.
Promover o desenvolvemento e adquisición das competencias
clave.
Promover estratexias de aprendizaxe acordes cos contidos.
Utilizar mecanismos de dedución.
Utilizar as TIC no traballo diario.
Fomentar o desenvolvemento e utilización de habilidades,
actitudes, valores e estratexias de aprendizaxe.
−
Documento explicativo das tarefas a realizar na semana e das
actividades de reforzo e ampliación.
−
Internet para recursos de apoio: vídeo e imaxes.
− Actividades en formato PDF que se enviarán por mensaxe en
Blinklearning e por correo electrónico.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do
centro.
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro.
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CURSO:
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

CENTRO:CEIP PLURILINGUE SAN MARCOS (ABEGONDO).
CURSO: 3º EP
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA
DATA: 6 MAIO 2020

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.

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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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o movemento ás
circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de representar
mentalmente o seu corpo na organización das accións motrices.
B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o movemento ás
circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de representar
mentalmente o seu corpo na organización das accións motrices.

EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións principais que participan en movementos
segmentarios básicos e no control postural. (CMCCT, CAA, CSC).
EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas bases de sustentación en diferentes
posturas e posicións, durante un tempo determinado. (CAA, CSC).

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o movemento ás
circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz de representar
mentalmente o seu corpo na organización das accións motrices.

EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes obxectos, persoas e espazos en
movemento. (CAA, CSC).

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes
espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e
adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz.

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes tipos de contornos intentando non perder o
equilibrio nin a continuidade, e intentando axustar a súa realización aos parámetros espazotemporais. (SIEE, CAA, CSC).

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes
espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e
adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz.

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do salto en diferentes tipos de contornos
intentando non perder o equilibrio e a continuidade, e intentando axustar a súa realización
aos parámetros espazo-temporais. (SIEE, CAA, CSC).

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e condicionantes
espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades motrices básicas e
adaptándoas ás condicións establecidas de forma eficaz.

EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos (lanzamento,
recepción) en diferentes tipos de contornos intentando aplicar os xestos axeitados e
utilizando os segmentos dominantes. (SIEE, CAA, CSC).

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e
creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas.

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os recursos expresivos
do corpo, individualmente, en parellas ou en grupos. SIEE, CAA, CSC).

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de forma estética e
creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas.

EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, individualmente e
en parellas. SIEE, CAA, CSC).

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os hábitos
posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando unha actitude responsable cara a
un mesmo ou mesma.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Realizarase unha observación e seguimento das actividades desenvolvidas
polo alumnado e a súa implicación durante o trimestre. Teranse en conta as
circunstancias de cada familia e en base a iso avaliarase a súa participación
e interacción xunto coas tarefas desenvolvidas.
Instrumentos:
Seguimento das actividades desenvolvidas a través do correo electrónico,
da páxina web do centro e das blogues de 3º , e de Educación Física
(Proxecto deportivo de centro), que se van rexistrando nun diario de aula.

Para obter a cualificación final de curso tomarase como referencia
fundamental a evolución do alumno ou alumna durante o primeiro e o
segundo trimestre. As competencias acadadas e o traballo desenvolvido
durante estes dous trimestres serán a base a ter en conta para a
cualificación final.
Cualificación final
O terceiro trimestre serviranos para afianzar e reforzar contidos polo que o
alumnado que amosou unha maior implicación e participación poderá ver
incrementada a súa cualificación con respecto ao segundo trimestre.
En ningún caso estre trimestre influirá negativamente na cualificación do
alumnado.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliaci ón)

Actividades

• Cólganse na blogue de educación física actividades diversas como
repaso e reforzo do traballado nos trimestres anteriores:
(http://pdcsanmarcos.blogspot.com/)
- Retos cooperativos.
- Figuras de equilibrio.
- Visionado de clips de vídeo sobre respiración.
- Circuitos de habilidades motrices con obstáculos na casa.
- Recomendacións para unha hixiene e alimentación saudables.
- Bailes de zumba.
- Xogos con material de refugallo.
• A través da blogue de 3º curso:
(https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/)
Para celebrar o “Día da EF na casa”:
-Terán que enviar por correo unha foto ou vídeo do seu superpoder en
movemento, SUPERSALTO, SUPEREQUILIBRIO, SUPERHABILIDADE.
Con tódalas propostas do alumnado realízase unha montaxe de vídeo.
-O Abecedario dos Movementos.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Para informar ao alumnado das actividades:
Para o alumnado con conectividade, a través de correo electrónico e
blogues.
Para o alumnado sen conectividade a través de chamadas telefónicas dende
o centro.

Materiais e recursos

Páxina web do centro, mail de titores e especialistas, blogues de 3º e blogue
de Educación Física

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, das blogues e da
nosa canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que
teñen á súa disposición a readaptación das programacións na páxina
web do centro.
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro.
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CENTRO:CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS
CURSO: TERCEIRO
MATERIA: MÚSICA
DEPARTAMENTO:
DATA:9/5/2020

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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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B.1.2.Identificar e describir as características de elementos
musicais e calidades dos sons.
 Recoñece intensidade, duración , altura e timbre.

B.1.3 Analizar a organización de obras musicais sinxelas.





Distingue tipos de voces graves e agudas
Identifica agrupacións vocais e instrumentais.
Identifica as posibles agrupacións vocais e corais.

B.1.4 Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza.




Representa nun pentagrama a notación musical.
Representa a estrutura dunha peza escoitada.

B.3.1 Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a
expresión corporal e a danza.




Identifica o corpo para crear esquemas rítmicos.
Inventa coreografías con compases binarios e ternarios.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

2. Avaliación e cualificación
Procedementos: A avaliación basearase na observación e
seguimento de traballo e o grao de implicación do alumnado durante
todo o trimestre. Teranse en conta as circunstancias persoais de
cada alumno valorando positivamente a súa participación nas tarefas
propostas.
Avaliación

Cualificación
final

Instrumentos: Observación e seguimento das actividades
desenvolvidas na aula virtual , solicitadas por correo electrónico ou
correo ordinario.

Tomarase como referencia a evolución do alumnado durante os dous
primeiros trimestres. As competencias acadadas e o traballo
desenvolvido servirán para obter a cualificación final.
O terceiro trimestre valerá para reforzar e afianzar coñecementos.
A valoración deste terceiro trimestre será sempre en positivo, en
ningún caso influirá negativamente na cualificación final do
alumnado.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

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

Actividades de reforzo dos contidos traballados no primeiro e
segundo trimestre.
Actividades lúdicas de ampliación de coñecementos

Traballarase sobre todo e sempre que sexa posible a través das
Metodoloxía
plataformas das aulas virtuais colgando semanalmente as
(alumnado con
tarefas.
conectividade e
De non ser posible facilitaránselle fotocopias e tratarase de
sen conectividade)
buscar solución a cada problema de xeito individual.
Materiais e
recursos

Emprego da páxina Web para colgar semanalmente as tarefas.
Material fotocopiado para aquel alumnado sen conectividade.
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CENTRO:
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MATERIA:

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e
da nosa canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias
de que teñen á súa disposición a readaptación das
programacións na páxina web do centro.
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro.
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CENTRO: CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS
CURSO: 3º PRIMARIA
MATERIA: Relixión Católica
DATA: 05-05-2020

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.

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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CENTRO:CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS
CURSO: 3ºPRIMARIA
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
2. Tomar conciencia de que Deus axuda o home sen quitarlle a súa liberdade, dándolle forza
para vencer o mal. Confiamos en Xesús como Él confiou no seu Padre Dios
3. Reflexionar ante a realidade de que as nosas accións poden ser boas ou malas. Ás veces
temos fallos, deficiencias, ofensas: pecamos
6. Valorar que en Nadal Xesús vén para salvarnos, móstranos o camiño, a verdade e a vida.
Móstranos o seu amor.
11. Coñecer e valorar o mandamento de amar Deus e os demais

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

2. Enumera aspectos valiosos das persoas (servizo, altruísmo, capacidade de inventiva...)
11.Sabe razoar que a fe e as obras son respostas ao amor de Deus, manifestado en Xesucristo
13.Sabe aplicar na relación cos amigos e a familia algúns valores xerados na persoa de Xesucristo, a
humildade, o servizo, o amor
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CENTRO: CEIP PLURILINGUE SAN MARCOS
CURSO: 3º PRIMARIA
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:recollida das actividades en formato foto ou escaneo,
audio, vídeo.
Avaliación

Cualificación final

Instrumentos: correo @edu.xunta.es

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: rexistro mediante
rúbrica na que se recollen os ítems establecidos previamente para a avaliación.
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CENTRO: CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS:
CURSO: 3º PRIMARIA:
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA:

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


Continuar co reforzo dos contidos dados no primeiro e segundo
trimestre, favorecendo así a súa adquisición e interiorización.



Desenvolvemento dos obxectivos recollidos para a etapa de
Educación Primaria en relación coas competencias clave, tendo
en conta os obxectivos propios da materia de Relixión católica.



Actividades

Repaso dos seis primeiros temas desenvoltos na aula. Para isto
incorporaranse lecturas sinxelas tendo en conta o nivel do
alumnado e as posibles necesidades; realización de fichas con
imaxes

referentes

á

materia;

presentación

de

xogos

desenvoltos na aula e de fácil reprodución dende o fogar;
elaboración de pequenos resumos e debuxos relacionados cos
textos e/ou contos enviados como actividade.


Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Desenvolvemento e adquisición das competencias clave en
relación

coas

competencias

recollidas

na

programación

didáctica para o presente curso 2019-2020.


Incrementarase o contido e a dificultade atendendo ao nivel a
ás necesidades do alumnado reforzando así o contido dado.



Proposta didáctica por medio da web do centro e o correo.



Fichas de elaboración propia tendo en conta a programación;

Materiais e recursos

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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visualización

de

vídeos;

audiocontos;

xogos

sinxelos;

manualidades. Recursos manipulativos e dixitais.
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CURSO:3º PRIMARIA
MATERIA:RELIXIÓN CATÓLICA

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da
nosa canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de
que teñen á súa disposición a readaptación das programacións na
páxina web do centro.
ceip.san.marcos@edu.xunta.es

alonsosanmartin@edu.xunta.es
Publicidade

Publicación na aula virtual e na páxina web do centro.
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/
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DIDÁCTICA. CURSO 2019-2020

CENTRO C.E.I.P. PLURILINGÜE SAN MARCOS
CURSO

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS
DATA

12-05-2020

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.

ÍNDICE:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

2

2. Avaliación e cualificación

3

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade
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CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, sentimentos e emoción
VSCB2.1
VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos.

VSCB2.6

VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades que contribúen á
cohesión dos grupos sociais aos que pertence.

COMPETENCIAS
CCL
CSC
CSIEE
CCL
CSC
CSC
CSIEE

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS
C. AVAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

VSCB3.1

VSCB3.1.1 Establece relacións de confianza cos iguais e coas persoas
adultas.

CSC
CSIEE

VSCB3.2.1 Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a
aprendizaxe.

CAA
CSIEE
CSC

VSCB3.2
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CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Procedementos
●
●
AVALIACIÓN

Producións do alumnado.
Intercambios comunicativos.

Instrumentos
●
●

Folla de control do rexistro de traballo
Folla de control de participación en videochamadas grupais.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso
●
CUALIFIC.
FINAL
●

A cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as
aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como
sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes
realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020,
sempre e cando beneficie ao alumnado.
O alumnado poderá incrementar nun punto a súa cualificación se cumpre os
seguintes requisitos:
- Participar polo menos 1 vez nunha videochamada grupal.
- Entregar polo menos 4 tarefas da materia.
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CENTRO: C.E.I.P. Plurilingüe San Marcos
CURSO: 3º E.P.
MATERIA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Recuperación
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle
actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia coa realización e
envio dun dossier con actividades de recuperación dos contidos traballados.
ACTIVIDADES

Repaso, reforzo e ampliación
Desenvolveranse actividades das aprendizaxes anteriores e na medida do
posible actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas.
Estas
actividades
publicaranse
no
blog
da
aula
de
terceiro
(https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/)

Alumnado con conectividade
METODOLOXÍA
(ALUMNADO CON
CONECTIVIDADE E
SEN
CONECTIVIDADE)

MATERIAIS E
RECURSOS

A través do blog de aula para realizar no caderno e / ou dixitalmente.

Alumnado sen conectividade
Informarase á dirección para que o concello as imprima e entregue na casa do
alumnado. O titor preocupárase de diseñar actividades en formato apto para
imprimir.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordenador, tablet, móbil.
Materiais de reforzo de editoriais.
Libro do alumno.
Cadernos.
Blog de aula (https://blogdeterceroceipsanmarcos.blogspot.com/).
Páxina web do colexio (https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/).
Plataforma Cisco Webex.
Correo electrónico de gmail.
Abalar móbil.
Recursos da rede.
Material elaborado polo profesorado.
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN AO
ALUMNADO E ÁS
FAMILIAS
PUBLICIDADE

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa canle de
twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á súa disposición a
readaptación das programacións na páxina web do centro.
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro.
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