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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES  

2.  

Atendendo ás recomendacións e circunstancias mencionadas nas instrucións do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, 
centrarémonos no apoio, reforzo e ampliación dos contidos da P. Didáctica anterior, sempre tendo como referencia a adquisición e mellora das 
competencias básicas do noso alumnado. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1.- MATEMÁTICAS  

 Expresarse con vocabulario e expresións da linguaxe 
matemáticas. 

 1. Comprender e utilizar o vocabulario e as expresións propias da 
linguaxe matemática 

 Descompoñer, ler, escribir, comparar, ordenar, operar e resolver 
problemas con distintos tipos de números dados. 

 Recoñecer, representar, comparar, efectuar operacións e 
problemas da vida real con fraccións, así como atopar fracciones 
equivalentes e saber comprobalas. 

 Lectura e escritura de números romanos e transformación ao 
sistema decimal e viceversa. 

 Recoñecemento, descomposición, operacións e problemas con 
números naturais. 

 Lectura, escritura, descomposición, comparación, ordenación e 
representación de números decimais. 

 Operacións e resolución de problemas con números decimais. 

 Lectura, escritura, identificación, interpretación, comparación e 
representación de fraccións. 

 Fraccións propias e impropias, fraccións iguais á unidade e 
números mixtos. Fracción dun número. 

 Resolución de operacións e problemas sinxelos con fraccións. 

 
 
 
3. Manexar,  utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos 

de números  
 
 
 
 
4. Calcular sumas, restas, multiplicacións, 

divisións cos distintos tipos de números tendo en conta a xerarquía das 
operacións, aplicando as propiedades destas, estratexias persoais e 
diferentes procedementos de cálculo. 

 

 Recoñecer, manexar e resolver problemas con: unidades de 
medida de lonxitude, masa, capacidade, superficie, tempo e 
monetarias e os seus múltiplos e submúltiplos. 

 Realizar medicións, equivalencias, transformacións e 
realización de operacións coas unidades anetriores 

 Unidades de tempo, as súas relacións, as unidades do sistema 
sesaxesimal, transformacións con unidades de tempo. 

5. Coñecer e utilizar os instrumentos e as unidades de medida 
de lonxitude, masa, capacidade, superficie, tempo e monetarias, e 
operar de xeito básico e accesible 
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 Recoñecer e relacionar vos euros e vos céntimos de euro coas 
partes dun número decimal tendo en conta o valor posicional das 
cifras. 

 Aplicar as equivalencias, escribir e transformar en forma 
complexa e incomplexa unidades de lonxitude, masa e 
capacidade, e resolver problemas da vida cotiá nos que 
interveñan medidas de lonxitude, masa e capacidade. 

 Coñecer as unidades de tempo, as súas relacións, as unidades 
do sistema sesaxesimal, realizar transformacións con unidades 
de tempo de forma complexa a incomplexa, e viceversa. 

6.  Facer estimacións e saber expresar medidas de lonxitude, 
masa, capacidade, superficie, tempo e as derivadas do sistema 
monetario, e as súas transformacións. 

 Localizar e situar puntos no plano mediante sistemas de 
coordenadas. 

 Recoñecer, diferenciar e debuxar diferentes tipos de rectas 
(paralelas, secantes e perpendiculares), semirrectas e 
segmentos. 

 Coñecer a idea de ángulo, a súa clasificación e a súa unidade de 
medida. 

 Coñecer e distinguir os polígonos e os seus elementos e o seu 
número de lados e a amplitude dos seus ángulos interiores. 

 Empregar diferentes estratexias para calcular o perímetro e a 
área dun polígono. 

 Recoñecer a circunferencia, o círculo e as principais figuras 
circulares identificando os seus elementos principais. 

6. Comprender, razoar e utilizar conceptos xeométricos 
básicos, axeitables á vida cotiá. 

 Ser capaz de Traballar en grupo e participar de forma activa e 
construtiva en proxectos comúns a través de redes 
e teletraballo. 

7. Traballar en grupo e participar de forma activa e construtiva 
en proxectos comúns a través de redes e teletraballo. 
 

 
1.2.- LINGUA GALEGA e LENGUA CASTELLANA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Captar o sentido de textos narrativos orais ou escritos, 
recoñecendo as ideas principais e as secundarias. 

 Comprensión e produción de textos orais básicos segundo a 
súa tipoloxía e axeitados á idade: correo electrónico, texto 
instrutivo, texto expositivo, narracións, descricións de lugares, 

1. Comprender textos de tipoloxía diversa e obter información 
relevante, co obxecto de sacar conclusións propias.  
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relatos, noticias, recensións, cartel propagandístico e tiras 
cómicas, e redactalos de forma axeitada. 

 Participar nun debate e nun coloquio. 

 Participación activa e colaboradora, en interacción co grupo ou 
co mestre/a en calquera situación comunicativa da aula e a 
escola. Respecto polas normas que rexen a interacción oral 
(quendas de palabra, ton de voz, ritmo). 

 Producir textos orais e audiovisuais de creación propia 
(exposicións, descricións de situacións ou procesos, de 
emocións), con preparación previa, e adaptando a entoación, o 
ton de voz ou o xesto á situación comunicativa. 

 Interesarse por participar nas conversas e por expresarse con 
claridade e boa pronuncia. 

 Comprender de todo tipo de mensaxes orais en diferentes 
contextos e en calquera dos escenarios posibles: actividades da 
aula, situacións de aprendizaxe en calquera área, e na vida cotiá. 

 Ter capacidade crítica para comprender aquilo que se escoitou e 
facerse preguntas a partir dos contidos expostos. 

 Interesarse, atender e respectar as intervencións dos 
outros-as. 

2. Participar en situacións comunicativas expresando ás 
súas ideas con participación activa, identificando, valorando e 
respectando diferentes puntos de vista para actuar de forma positiva e 
aberta. 
 
 
 
3. Aplicar o vocabulario máis apropiado a cada contexto para conseguir 

ás intencións desexadas segundo ou caso. 
 

 Interesarse pola escritura como instrumento para relacionarse e 
para aprender, e interese polo coidado e a presentación dos 
textos escritos e pola norma ortográfica e contido estruturado e 
coherente. 

 Explicar e comprender o sentido global de textos ou 
conversacións orais, tales como a narración de vivencias, 
experiencias e preferencias persoais, a descrición de persoas, 
lugares e obxectos, adiviñanzas, cantilenas..Coñecer e aplicar 
as normas ortográficas que se estudan no curso. 

 Redactar correos electrónicos, textos instrutivos, textos 
expositivos, narracións, descricións de lugares, 
personificacións, textos narrativos, relatos, noticias, , cartel 
propagandístico, tiras cómicas..., mostrando interese e 
atendendo á corrección ortográfica, ao uso dun vocabulario 
axeitado e variado e á corrección gramatical. 

4. Elaborar composicións creativas (carteis, audiovisuais...) 
explorando ás técnicas e os recursos das diferentes linguaxes 
artísticas 

5. Redactar textos de tipoloxía diversa respectando ás súas 
características para comunicar mensaxes da maneira máis axeitada 
segundo ou contexto. 

6. Aplicar o vocabulario máis apropiado a cada texto para conseguir ás 
intencións desexadas segundo ou caso. 
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 Identificar e analizar oracións, nomes, adxectivos, 
determinantes, pronomes persoais, verbos, conxuncións, 
preposicións, interxeccións, adverbios, verbos e as súas 
desinencias e lexemas. 

 Clasificar e acentuar correctamente as palabras en graves, 
agudas e esdrúxulas e as que levan acento diacrítico. 

 Identificar ditongos e hiatos e acentualos correctamente. 

 Identificar palabras derivadas dunha primitiva proposta 
realizando as modificacións ortográficas necesarias na 
formación de palabras compostas. 

 Formar palabras derivadas empregando prefixos de oposición, 
prefixos de tempo e lugar, sufixos. 

 Empregar e identificar o significado dos sufixos na formación de 
nomes. 

 Formar diminutivos e aumentativos correctamente. 

 Recoñecer e formar aumentativos e diminutivos, sinónimos e 
antónimos. 

 Establecer a concordancia entre os distintos elementos da 
oración. 

 Recoñecer e conxugar correctamente os verbos. 

 Recoñecer e formar palabras da mesma familia léxica. 

7. Practicar ou uso das normas gramaticais e ortográficas co 
obxectivo de asegurar a correcta escritura das palabras, ás frases e 
os textos.  

 

 Escoitar de textos literarios e ler de forma autónoma silenciosa e 
en voz alta, de textos adecuados acadando progresivamente á 
autonomía e velocidade lectora requirida.  

 Posuír hábito lector. 

 Ler distintos tipos de texto comprensivamente, mantendo a 
pronunciación, a entoación, o ritmo, e a velocidade lectora 
axeitados; extraendo o sentido global e identificando tamén 
algúns detalles concretos, e sendo capaces de expresalo nas 
súas respostas correctas a preguntas orais e escritas. 

 Captar o sentido de textos literarios (poemas, panxoliñas, textos 
poéticos...) e representalo por distintos medios. 

 Recitar axeitadamente un poema. 

 Coñecer e identificar as rimas asonantes e consonantes , 
algunha figura literaria e algún tipo de estrofa. 

8. 11. Utilizar a lectura como fonte de pracer e enriquecemento 
persoal e achegarse a obras de tradición literaria e de autores actuais. 

 
 
 
  

9. Amosar fluidez lectora e comprender na escrita textos de diferentes 
tipoloxías 
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 Usar os recursos da biblioteca da aula e do centro, incluídos 
documentos audiovisuais, como medio de aproximación á 
literatura. 

 Dramatizar situacións e de textos literarios. 

 Usar correctamente as TIC nas tarefas realizadas. 

 Extraer información sobre varios temas en textos de 
procedencia diversa e ampliala mediante o uso das TIC. 

10. Desenvolver un uso autónomo e responsable das TIC´s 

 Participar activamente en actividades orais e xogos 
colectivos gardando as normas e usando un vocabulario 
axeitado. 

 Promover e propoñer solución a pequenos conflitos 

 Recoñecer e valorar os esforzos realizados para a propia 
formación e aprendizaxe. 

 Mostrar progresiva autonomía na aprendizaxe: reflexión 
sobre o proceso, organización e planificación do traballo, 
aceptación dos erros, autocorrección e autoavaliación de 
todo o proceso. 

11. Desenvolver capacidades emprendedoras ante un problema e a 
posta en marcha das posibles solucións, individuais ou colectivas.  

12. Xestionar as propias capacidades e coñecementos como base 
para a propia formación. (Aprender a aprender / Intrapersoal)  

13. Reflexionar sobre a propia aprendizaxe co obxectivo de tomar 
conciencia das súas capacidades valorando propostas de mellora 
 
 
 
 

 
1.3.- CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Coñecer e aplicar criterios para estudar e  clasificar algúns dos 
materiais estudado segundo as súas propiedades, así como a 
súa influencia para o progreso da sociedade. 

1. Coñecer as propiedades da materia e os materiais, e 
os seus cambios dun xeito básico e aplicable ao cotián.  

 Coñecer o uso dalgúns dos recursos naturais da Terra, identificar 
os empregados na vida cotiá e adquirir conciencia da necesidade 
de conservalos e de evitar a contaminación. 

2. Coñecer as principais formas de enerxía, as súas fonte e o seu uso 
responsable.  

 

 Coñecer algúns dos tipos de máquinas e aparellos estudados 
que se empregan na vida cotiá, así como a utilidade que teñen. 

 

3. Distinguir entre máquinas simples e compostas (combinación adecuada 
de máquinas simples), e recoñecelas no contorno físico cotián. 
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 Identificar e localizar os principais órganos implicados na 
realización das funcións de relación do corpo humano e 
establecer algunhas relacións fundamentais entre eles e 
determinados hábitos de saúde. 

 Coñecer o funcionamento do corpo humano en canto a células,  
tecidos, órganos, aparellos, sistemas (localización, forma, 
estrutura, funcións, coidados etc). 

 Adoptar estilos de vida saudables, sabendo as  repercusións 
para a saúde do seu modo de vida, tanto na escola como fóra 

4. Identificar e adoptar hábitos de saúde e hixiene, para previr 
enfermidades infecciosas e enfermidades           relacionadas co bo 
funcionamento dos órganos e dos sistemas do corpo humano.  

 
5. Identificar os órganos do sistema nervioso e do aparato 

locomotor na función de relación e a importancia duns hábitos de saúde 
para manter o seu bo estado.  

 

 Coñecer as características e os elementos que  compoñen un 
ecosistema, así como os seres vivos que o habitan e as súas 
relacións. 

 Relacionar determinadas prácticas do ser humano co coidado e 
co respecto polo medio natural, adoptando hábitos consecuentes 
tanto no colexio como fóra e coñecer as repercusións que ten 
para a vida no planeta. 

 Explicar como os cambios (por fenómenos naturais e pola 
actividade humana) no medio natural poden afectar a 
compoñentes vivos e inertes, e variar o equilibrio. 

6.  Identificar os compoñentes dun ecosistema e as características que os 
definen para determinar as relacións que se establecen entre os seres vivos , 
e a importancia de respectalo e conservalo  

 Coñecer a estrutura e a fisioloxía das plantas,  así como as 
características principais da fotosíntese e a súa importancia para 
a vida dos seres vivos. 

7. Recoñecer as partes dunha planta, as súas funcións para valorar a 
importancia destes seres vivos.  

 

 Usar correctamente as TIC nas tarefas realizadas. 

 Extraer información sobre varios temas en textos de 
procedencia diversa e ampliala mediante o uso das TIC. 

9. Utilización das TIC cun espírito crítico.  
 

 Promover e propoñer solución a pequenos conflitos 

 Recoñecer e valorar os esforzos realizados para a propia 
formación e aprendizaxe. 

 Mostrar progresiva autonomía na aprendizaxe: reflexión sobre o 
proceso, organización e planificación do traballo, aceptación dos 
erros, autocorrección e autoavaliación de todo o proceso. 

   
10. Tomar decisións reflexionando e sopesando posibilidades e 

consecuencias de maneira autónoma e responsable para facer fronte a 
situacións cotiás.   
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 Realizar conxecturas, comprobacións e 
conclusións fomentando o proceso cientifico e experimental 
axeitado ao cotián.  

11. Aprender a establecer conxecturas, comprobacións e 
conclusións fomentando o proceso cientifico e experimental axeitado ao 
cotián.  

 

1.4.- CIENCIAS SOCIAIS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus 
principais compoñentes. 

1. Coñecer a orixe e a composición principal do Universo e do Sistema 
Solar.  

 Describir as características principais do Sistema Solar 
identificando diferentes tipos de astros e as súas características, 
incluídos os movementos da Terra e da Lúa e as súas 
consecuencias. 

2. Localizar a Terra no Sistema Solar e identificar as características 
básicas:  estrutura, movementos que efectúa e as súas consecuencias.  

 

 Explicar as distintas representacións da Terra e interpretar tanto 
a linguaxe cartográfica como as linguaxes icónicas e simbólicas 
para mellorar a comprensión da realidade 

3. Comprender, manexar e interpretar os conceptos básicos de 
referencia xeográfica.  

4. Interpretar e describir as distintas formas de representación da Terra, 
a escala e os signos convencionais.  

 . Diferenciar entre tempo atmosférico e clima, e analizar a 
importancia das predicións meteorolóxicas. 

 Identificar os factores que inflúen no clima e explicar como actúan 
para adquirir unha idea básica do clima, así como dos factores 
que o determinan. 

 Explicar os trazos máis destacados das temperaturas e das 
precipitacións dos climas de España e de Galicia, e identificar as 
paisaxes características de cada zona climática. 

5. Identificar os factores que caracterizan o clima e coñecer os distintos 
climas do mundo e de España e de Galicia, a súa localización e as súas 
principais características. 

 Explicar a importancia que ten a Constitución para o 
funcionamento do Estado español, así como os deberes, os 
dereitos e as liberdades que recolle. 

6. Coñecer a importancia da Constitución española, así como os 
dereitos, os deberes e as liberdades que establece, e identificar as 
características dun Estado democrático e os seus fundamentos.  

 Comprender a división de poderes do Estado e as súas 
atribucións recollidas na Constitución para cada un. 

7. Coñecer a forma de goberno de España e de Galicia, as 
institucións políticas máis importantes e os símbolos do Estado español e 
de Galicia 

 Identificar as principais institucións autonómicas galegas. 8. Recoñecer a organización territorial de España.  
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 Describir a división territorial do Estado distinguindo a 
administración municipal, provincial e autonómica, e as súas 
atribucións administrativas. 

9. Respectar e apreciar a diversidade cultural e lingüística de 
España como forma de enriquecemento. 

 Explicar que é a UE, os seus obxectivos políticos e económicos, 
a súa historia, as súas institucións e os seus órganos de goberno, 
os países que a compoñen, así como os candidatos a integrarse 
nun futuro e explicar algunhas vantaxes derivadas do feito de 
formar parte dela. 

10. Coñecer a orixe da Unión Europea e a súa formación actual, as 
súas institucións e os seus símbolos valorando a súa riqueza e a súa 
diversidade cultural  

 Identificar os feitos fundamentais da historia de Galicia e de 
España na Prehistoria, Idade Antiga e Idade Media e situalos 
correctamente no espazo e no tempo, así como o 
desenvolvemento cultural nelas. 

11.Identificar os principais feitos históricos de España e de Galicia 
nas etapas da historia  dadas.  

 Usar correctamente as TIC nas tarefas realizadas. 

 Extraer información sobre varios temas en textos de 
procedencia diversa e ampliala mediante o uso das TIC. 

9. Utilización das TIC cun espírito crítico.  
 

 Mostrar progresiva autonomía na aprendizaxe: reflexión sobre o 
proceso, organización e planificación do traballo, aceptación dos 
erros, autocorrección e autoavaliación de todo o proceso. 

12. Mostrar autonomía ao planificar e levar a cabo accións e tarefas, 
e iniciativa ao tomar decisións.  

 
1.5.- VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 Amosar un control da emocións e expresalas empregando a 
linguaxe verbal e non verbal axeitadas. 

 Amosar habitualmente actitudes de respecto, colaboración, 
responsabilidade e autonomía nas súas actividades escolares. 
 

 
1. Expresar opinións , sentimentos e emocións, empregando a 

linguaxe verbal e non verbal axeitadas. 
2. Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as 

emocións de forma positiva. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

2.1.- Avaliación 

Procedementos:  
A avaliación basearase na observación e seguimento do traballo e implicación do alumnado durante todo o 3º trimestre. 
 Teranse en conta as circunstancias de cada un e en base a iso avaliarase a súa participación e interacción xunto coas 

tarefas desenvolvidas. 
- Valorarase a actitude positiva cara a área concreta obxecto de avaliación : interese, participación...neste período do 3º 

trimestre. 
- Tarefas escritas ou dixitais realizadas polo alumnado. 
- Participación nas videoconferencias 
- Realización de actividades voluntarias tanto dentro da aula coma con respecto ás propostas na páxina web do centro 

para atotalidade do alumnado 

  

 
Instrumentos: 
- Seguimento das actividades desenvolvidas a través das aulas virtuais , das actividades solicitadas a través do correo 

electrónico, teléfono e as  demais vías de comunicación propostas ás familias. 
 -Observación da participación nos blogues do colexio e nas actividades de carácter lúdico e voluntario propostas. 
- Observación e rexistro das actividades/ Exercicios da plataforma en uso (EDIXGAL). 
- Entrega de traballos con limpeza e puntualidade. 
- Corrección gramatical e ortográfica dos seus traballos. 
- Todos os apartados citados anteriormente serán rexistrados en fichas de control  

2.2.Cualificación 
final 

Para obter a cualificación final de curso tomarase como referencia primordial a evolución do alumno ou alumna durante 
o primeiro e o segundo trimestre. As competencias acadadas e o traballo desenvolvido durante esta etapa serán a base a 
ter en conta para a cualificación final. 

O terceiro trimestre serviranos para afianzar e reforzar coñecementos polo que o alumnado que amosou unha maior 
implicación e participación poderá ver incrementada a súa nota con respecto ao segundo trimestre. 

En ningún caso este trimestre influirá negativamente na cualificación final do alumnado. 
No caso de alumnado con materias suspensas nos 1º e 2º trimestres, a cualificación final en cada área dependerá do 

traballado neste 3º trimestre ( entrega de traballos, actitude ante a materia, superación dos contidos coas actividades de 
reforzo e repaso deste 3º trimestre) 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

3.1.- Actividades  

Tamén, en base a estas premisas, centrámonos no reforzo, apoio e ampliación da 
materia traballada con anterioridade, e na presentación e ampliación daqueles contidos que non se considerarán 
como avaliables e que axuden á consecución e mellora das competencias básicas. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres 
do curso, faráse especial atención á realización das actividades de repaso que se propeñen para a totalidade do 
alumnado do nivel, proporcionándolles as axudas e explicacións necesarias para que acaden os mínomos esixibles 
para superalas. 

As actividades que se propoñen en cada materia son as seguintes: 
Nas titorías A/B de 6º de E.P os traballos, material de reforzo, documentos explicativos e correccións sobre as 

actividades propostas cárganse na citada plataforma de EDIXGAL. As correccións específicas e as consultas 
particulares realízanse, especialmente, a través das contas de correo “@ceipsanmarcos.es” , a través de video-
conferencia e contacto telefónico. 

 
 
MATEMÁTICAS: 
-Exercicios de cálculo e problemas diarios, para reforzar as diferentes 

mécanicas traballadas (números naturais, enteiros, fraccións, decimais, potencias…) e o razoamento lóxico dos 
problemas, e se teñen en conta as instrucións diferentes  . 
- Establécese tamén unha planificación e reparto diario de exercicios dos libros cos que 

se traballaba nas clases presenciais, reforzados cos recursos da propia rede e os de produción propia do 
profesorado. 
Tamén se inclúen no sistema arquivos PDF coas instrucións e distribución temporal das actividades cargadas. 
- Tamén se cargan, en base á distribución horaria do traballo, PDF con solucións aos exercicios que se 

supoñan xa realizados, con aclaracións particulares e reforzo dos procesos necesarios para cada exercicio. 
- Exercicios interactivos da plataforma EDIXGAL relativos aos contidos traballados con anterioridade e a 

ampliación de contidos, dos cales o profesorado ten feedback dos resultados destas actividades grazas a este 
sistema co que xa se traballa habitualmente no caso concreto do noso Centro e nivel. 
- Exercicios interactivos “en rede” seleccionados, explicados e enlazados polos docentes na devandita plataforma 

ou a través do correo electrónico a disposición de cada alumno. 
  
LINGUA GALEGA: 
 
- Establécese unha distribución do traballo segundo a distribución lectiva da área. 
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- Cárganse exercicios de reforzo e ampliación de ortografía, gramática e de práctica e comprensión lectora, así 
como material de reforzo para a área en xeral e as actividades propostas en particular. 
- As instrucións e correccións realizaranse da mesma forma e cos mesmos criterios que nas outras áreas se ben, 

e tendo en conta que moitos exercicios son de redacción e/ou resposta libre, estes corrixiranse a través 
do seu envío aos titores usando as contas de correo electrónico, Drive, teléfono... 
- Exercicios interactivos da plataforma EDIXGAL relativos aos contidos traballados con anterioridade e a 

ampliación de contidos, dos cales o profesorado ten feedback dos resultados destas actividades grazas a este 
sistema co que xa se traballa habitualmente no caso concreto do noso Centro e nivel. 
- Exercicios interactivos “en rede” seleccionados, explicados e enlazados polos docentes na devandita plataforma 

ou a traves do correo electrónico a disposición de cada alumno. 
  
LENGUA CASTELLANA: 
- Séguense os mesmos criterios que para a área de Lingua Galega. 
  
 
CIENCIAS NATURAIS: 
- Distribúese o traballo en base ás dúas sesións correspondentes por semana. Sobre os temas que se están 

a traballar cárganse os extractos, teoría e material de reforzo do propio sistema, selección e creación propia do 
profesorado. 
- Se establece un sistema de traballo paulatino, no que se combinan a realización de esquemas/resumes por 

apartados, co reforzo de actividades do propio manual, seleccionadas e organizadas 
polo profesorado. Ademais, propóñense novas actividades para o traballo e control dos temas, en base a 
cuestionarios e traballos, que se irán engadindo de forma que se dosifique e controle a súa realización. 
- As instrucións, o seguimento e as correccións realizaranse da mesma forma e cos mesmos criterios 

que nas outras áreas. 
 
CIENCIAS SOCIAIS: 
- Sobre os temas que se están a traballar cárganse os extractos, teoría e material de reforzo do propio sistema, 

selección e creación propia do profesorado. 
- Dado que se estaba a traballar a parte de Historia, propóñense o desenvolvemento de actividades “de 

investigación” e, ademais, da realización de esquemas/resumes para o coñecemento dos diferentes 
períodos. Organízanse actividades de creación “libre” como a preparación de traballos individuais sobre un período 
histórico . 
-Actividades de reforzo doutros aspectos traballados con anterioridade, aproveitarase para o repaso dos apartados 

de xeografía física e política, incluso vinculando o manexo dos mapas aos aspectos históricos antes mencionados, 
e por medio de recursos interactivos. 
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- As instrucións, o seguimento e as correccións realizaranse da mesma forma e cos mesmos criterios 
que nas outras áreas. 
  
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS: 
- Actividades de redacción e debuxo que fomenten o espírito crítico e xeren no alumnado valores tanto individuais 

coma sociais. 
-Lectura de temas que favorezan a mellora dos valores individuais e colectivos. 
- Elaboración de carteis e murais que reflictan o traballado en valores ao longo do curso. 
 

 
A alumnado con NEE realiza as actividades anteriores adaptadas ao seu nivel ou reducíndoas (de ser necesario)  
e tamén outras propostas polo especialista de PT. Como presentan maior axuda estamos en contacto telefónico 
case diario para axudarlle a eles e ás súas familias na realización das actividades escolares 

3.2.- Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Na metodoloxía de traballo durante a terceira avaliación de modo telemático e nas actuais circunstancias, aplicamos 
a directiva principal de centrarnos no máximo apoio ao alumnado, adecuándonos en todo momento as súas 
características, necesidades e as circunstancias que afecten as diferentes calidades de conectividade do alumnado  

Estableceuse contacto telemático con todo o alumnado das dúas titorías (aínda que algún/algunha ten certos 
problemas pola mala conectividade da zona na que reside.  
 

3.3.- Materiais e recursos 

As nosas aulas están incluídas no proxecto “EDIXGAL”, polo que dispoñemos dos recursos que dito sistema oferta tanto 
para alumnado coma para profesorado. Comunicámonos ademais polos seguintes medios: 

- A través das vías de comunicación que aporta o propio Centro, contas de correo @ceipsanmarcos 
(das que dispoñemos alumnado e profesorado). 

- Liñas telefónicas particulares dos titores con uso de WhatsApp e/ou contacto telefónico directo (de 
consideralo necesario). 

- Drive 
- Chats de Hangouts 
- Sistemas de vídeo-conferencia Meet e Hangouts. 
- Recursos Abalar 
- Material elaborado polos titores. 
- Outros recursos extraídos de Internet 
- Ordenadores, tablet, móbil... 
- Cadernos de traballo de cada materia. 

 
Dentro da propia plataforma, ademais de contar cos libros dixitais, inserimos documentos de diferente tipoloxía: 
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13 de maio de 2020 

 
Félix Asensio Fernández 

Lourdes Fernández Barrós                                                                                                       

- textos, fichas, vídeos, libros de lectura, enlaces... 
Para o alumnado con NEE empregamos os mesmos materiais e recursos facendo as adaptacións necesarias  e tendo 
maior contacto telefónico con eles. Este alumnado tamén está en contacto cos especialistas de DO e PT que manexan 
recursos e materias similares. 

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.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 PLURILINGÜE SAN MARCOS 

CURSO: 6º 
MATERIA: INGLÉS 
DEPARTAMENTO: 
DATA: 08/05/2020 
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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.3. Utilizar as indicacións do contexto e da información contida no 

texto para facerse unha idea dos significados probables de palabras e 

expresións que se descoñecen.  

 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

▪ B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos 

principais en textos orais moi breves e sinxelos en lingua estándar, con 

estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con 

claridade e lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios 

técnicos, sobre temas habituais e concretos relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles 

ou relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, 

público e educativo, sempre que as condicións acústicas sexan boas e 

non distorsionen a mensaxe, que se poida volver escoitar o devandito 

ou pedir confirmación e conte con apoio visual ou cunha clara 

referencia contextual. 

 

PLEB1.5. Entende a información esencial en conversas breves esinxelas nas que 

participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a 

familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou un lugar. 

▪ B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e 

información específica en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte dixital, moi breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico 

de alta frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo de texto resulten 

moi familiares, cotiáns ou de necesidade inmediata, a condición de 

PLEB3.5. Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e 

identifica os e as personaxes principais, a condición de que a imaxe e a acción 

conduzan gran parte do argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.). 
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que se poida reler o que non se entendeu, que se poida consultar un 

dicionario e conte con apoio visual e contextual.  

 

▪ B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos 

escritos moi breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi 

usuais para realizar as funcións comunicativas que se perseguen. 

 

PLEB4.1. Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais 

(por exemplo, para rexistrarse nas redes sociais, para abrir unha conta de 

correo electrónico etc.). 

▪ B5.5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral ou escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses. 

 

PLEB5.3. Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos (teléfono, 

Skype) nas que se establece contacto social (dar as grazas, saudar, despedirse, 

dirixirse a alguén, pedir desculpas, presentarse, interesarse polo estado 

dealguén, felicitar a alguén), se intercambia información persoal e sobre 

asuntos cotiás, se expresan sentimentos, se ofrece algo a alguén, se pide 

prestado algo, queda con amigos e amigas ou se dan instrucións (p. e. como se 

chega a un sitio con axuda dunplano). 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación basearase na observación e seguimento do 

traballo e implicación do alumnado durante todo o trimestre. Teranse en 

conta as circunstancias de cada un e en base a iso avaliarase a súa 

participación e interacción xunto coas tarefas desenvolvidas. 

Instrumentos: Seguimento e rexistro a través dun diario de aula de todas as 

actividades desenvolvidas a través das aulas virtuais, libros dixitais, 

videoconferencias e das actividades solicitadas a través do correo 

electrónico. 

Observación da participación no blogue e nas actividades de carácter lúdico 

e voluntario propostas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Para obter a cualificación final de curso tomarase como referencia primordial 

a evolución do alumno ou alumna durante o primeiro e o segundo trimestre. 

As competencias acadadas e o traballo desenvolvido durante esta etapa 

serán a base a ter en conta para a cualificación final. 

O terceiro trimestre serviranos para afianzar e reforzar coñecementos polo 

que o alumnado que amosou unha maior implicación e participación poderá 

ver incrementada a súa nota con respecto ao segundo trimestre. 

  En ningún caso estre trimestre influirá negativamente na cualificación do   

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 Fichas, gravación de audios, vídeos, actividades online, libros dixitais e 

conversas a través de videoconferencia. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Segue sendo globalizada e continua, intentando a comunicación coa 

totalidade do alumnado a través dos medios de comunicación e 

tamén, a súa motivación.  

Materiais e recursos 

Plataforma EVA (Edixgal), aula virtual (Google Classroom), correo 

eléctrónico, blogue, presentacións Genially, vídeos e 

videoconferencias (Google Meet). 
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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.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B.1.3 Coñecer exemplos de obras da nosa e doutras culturas para 
valorar o patrimonio cultural. 
 
 
 

 Coñece pezas musicais galegas e doutras culturas. 

 Valora o patrimonio cultural. 
 

B.2.1 Entender a voz como instrumento e recurso expresivo. 
 
 
 

 Recoñece as calidades da voz. 

 Clasifica as voces segundo o timbre e a altura. 

 Identifica as posibles agrupacións vocais e corais.  

B.2.2. Interpretar composicións que conteñan repeticións, 
utilizando a linguaxe musical, asumindo a responsabilidade de 
interpretar en grupo. 
 
 
 

 Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

 Traduce á linguaxe musical melodías e ritmos. 

 Interpreta pezas musicais populares. 
 

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

 Identifica o corpo como instrumento. 

 Inventa coreografías grupais. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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. 

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

Cualificación 
final 

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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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 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Traballarase sobre todo e sempre que sexa posible a través das 
plataformas das aulas virtuais colgando semanalmente as 
tarefas. 
De non ser posible facilitaránselle fotocopias e tratarase de 
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. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 
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caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de interese 
na etapa, e compartila, utilizando fontes de información determinadas 
e facendo uso das tecnoloxías da información e a comunicación como 
recurso de apoio á área. 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle 
solicita. (CD, CAA). 
 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a das 
demais persoas, mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que 
comportan as aprendizaxes de novas habilidades. (CSC, CCEE, CAA). 

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. 

EFB3.1.6. Realiza e propón actividades físicas e xogos no medio natural ou en 
contornos non habituais, adaptando as habilidades motrices á diversidade e 
incerteza procedente do contorno e ás súas posibilidades. (CSC, CAA, CSIEE). 

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, ideas, sentimentos, utilizando 
os recursos expresivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos.  

(CCEC, CSC, CAA).  

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. 

EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e 
os prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo 
de alcohol, tabaco e outras substancias. (CSC, CAA, CMCCT). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación basearase na observación e seguimento do 
traballo e implicación do alumnado durante todo o trimestre. Teranse en 
conta as circunstancias de cada un e en base a iso avaliarase a súa 
participación e interacción xunto coas tarefas desenvolvidas. 

Instrumentos: Seguimento das actividades desenvolvidas a través das aulas 
virtuais. 
Observación da participación no blogue  http://pdcsanmarcos.blogspot.com/ e nas 
actividades de carácter lúdico e voluntario propostas. 

Cualificación 
final 

          Seguindo as indicacións da Consellería, a cualificación final do curso será 
        dada en base ás cualificacións dos dous primeiros trimestres, soamente 
        podendo ser modificadas en favor do alumnado co traballo do terceiro 

   trimestre. 

http://pdcsanmarcos.blogspot.com/
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 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 Educación física. 

 Repaso das unidades didácticas desenvoltas na aula.  
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

                  Estamos a traballar partindo dos coñecementos previos do 
alumnado atendendo ás situacións individuais de cada un deles. 

E    Estanse a cargar semanalmente as tarefas tanto na páxina web do 
     Centro como no blogue do PDC.                      
a    Coma algunha familia non dispón dunha conexión de banda ancha que 

lles permita un emprego óptimo da aula virtual, optouse por presentar 
as tarefas nos dous lugares. 

                        Algunha das propostas son: 

- Repaso de contidos traballados durante as unidades didácticas 
nas dúas primeiras avaliacións a través de propostas subidas á 
rede (blog do PDC). 

- Desenvolvemento de competencias clave como aprender a 
aprender, lingüística e dixital, a través da comunicación con 
vídeos e fotos, sobre as tarefas propostas nas distintas redes 
anteriormente mencionadas. 

- Realización de tarefas de búsqueda de información sobre os 
contidos das unidades didácticas traballadas ao longo do curso. 

 
 

Materiais e recursos 

 Blogue PDC: http://pdcsanmarcos.blogspot.com/ 

 GoogleClasroom. 

 Correo electrónico do profesorado de EF e do PDC de dominio 
do centro. 

 

http://pdcsanmarcos.blogspot.com/
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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.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
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 

1. Recoñecer que o ser humano pode coñecer a Deus, nas obras da creación, en 
acontecementos da vida humana, no anhelo de felicidade e na voz da conciencia 

1. Relaciona e distingue as grandes relixións vixentes. 

5.Razoar sobre a dignidade da persoa humana que está enraizada na súa creación a imaxe e 
semellanza de Deus. 

11.Valora o sacramento do matrimonio e o amor da familia onde o pai e a nai dan a súa vida polos seus 
fillos 

9.Valorar o amor de Deus que se manifesta en aceptar o risco de crear seres que o esquezan e 
lle neguen; vencer o mal a forza do ben; seguir creando e recreando; asumir no seu propio Fillo 
o sufrimento 

12. Sabe dar razóns do valor da liberdade e a responsabilidade dos propios actos á luz do Evanxeo, e 
saber aplicar o cuarto mandamento sabendo que na familia se vive con amor e reflíctese o gran cariño 
que Deus, Pai providente, ten cara a todos os homes. 

13. Descubrir como o amor aos pais se traduce en entrega e sacrificio a favor dos fillos. 14. Sinala e respecta os valores das distintas relixións 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: CEIP PLURILINGUE SAN MARCOS 

CURSO: 6º PRIMARIA 
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 



2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos:recollida das actividades en formato foto ou escaneo, 
audio, vídeo,libre office, pdf. 

Instrumentos: correo @edu.xunta.es e E-Dixgal. 

 

Cualificación final 

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

no seu caso, ampliación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 Continuar co reforzo dos contidos dados no primeiro e segundo 

trimestre, favorecendo así a súa adquisición e interiorización.

 Desenvolvemento dos obxectivos recollidos para o segundo 

ciclo de Educación Infantil en relación ás áreas coñecemento de 

si mesmo e autonomía persoal, coñecemento do entorno, 

linguaxe: comunicación e representación, tendo en conta os 

obxectivos propios da materia de Relixión católica.

 Realización de tarefas guiadas nas que se incluirán textos, 

vídeos ou curtos, páxinas webs, referentes á materia seguindo  

a liña metodolóxica desenvolta na aula, tendo en conta a 

situación actual e a autonomía do alumnado. Incluír preguntas 

ou exercicios referentes a ditos textos e vídeos cos que traballar 

a comprensión e a reflexión dos valores expostos e os contidos 

propios da materia.

 Repaso dos oito primeiros temas cos seus correspondentes 

exercicios recollidos na plataforma e-Dixgal.

 

 

 

 
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 de E-Dixgal. 

 Terase en conta o cambio de etapa á posterior Educación 

Secundaria Obrigatoria, proporcionando os contidos necesarios 

para unha adaptación axeitada do alumnado. 

 

 
Materiais e recursos 

 Fichas de elaboración propia tendo en conta a programación; 

visualización de vídeos; visitas online guiadas; xogos; 

manualidades. Recursos manipulativos e sobre todo dixitais. 

 

 

 

 
 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO:CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS 
CURSO:6º 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 

E-Dixgal 

Publicidade 
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/ 
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