
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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MATERIA: ARTS AND CRAFTS 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

B1.2. Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha tarefa 

plástica e o seu produto final. 

 

EP1.2.1. Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde para 
alcanzar o resultado final proposto. 

B1.3. Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos e dos 
instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

 
EP1.3.1. Describe calidades e características de materiais, obxectos e instrumentos 
presentes no contexto natural e artificial. 
EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 
EP1.3.3. Identifica os tamaños. 
EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas. 
EP1.3.5. Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos plásticos. 
EP1.3.7. Identifica figuras xeométricas básicas. 

 

B2.3. Respectar e coidar os materiais, os utensilios e os espazos. 
EPB2.3.1. Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os utensilios e os 

espazos. 

 



 
 

   
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

  PROCEDEMENTOS: 
-    Revisión de tarefas e retorno das mesmas por parte da profesora.  
- Rexistro individual das tarefas recibidas (calidade,  presentación, 

finalización das tarefas, etc.) 
-    Avaliación continua 

 

INSTRUMENTOS: 
         Tarefas de produción artística de repaso seguindo as instrucións dadas  

Cualificación final 

INDICAR O PROCEDEMENTO PARA OBTER A CUALIFICACIÓN FINAL DE 
CURSO: 

A nota da 2ª avaliación en ningún caso se verá diminuída na 3ª   
avaliación.  
 
Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 
sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira 
fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda 

 
Poderá aumentarse en ata en 1 punto a nota da 2ª avaliación 
atendendo aos seguintes criterios: 
 
Tarefa presentada (100% de calidade, presentación e finalización) 
-  Calidade: ata 0,5 puntos 
-  Finalización: ata 0,25 puntos 
-  Presentación: ata 0,25 puntos 
Aquel alumnado que non entregue ningunha das tarefas asignadas 
durante o transcurso da 3ª avaliación sumará 0 puntos e levará a nota 
da segunda avaliación 

 



 
 
 

   

 

 
 
 
 

 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias  vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades enviadas son de repaso e reforzo. Estas actividades son 
principalmente: 

- Debuxos para completar e colorear 

- Producións propias 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O envío e retorno de tarefas corrixidas faise unicamente a través do 
correo electrónico. En ocasións puntuais as familias solicitaron enviar 
algunha tarefa  a través de whatsapp porque lles resultaba complexo 
adxuntala mediante correo electrónico. 

Materiais e recursos 

 
Farán uso dos materiais propostos nas actividades que xa realizaron o 
longo das dúas primeiras avaliacións: 

- Lápices de cores, ceras, tesoiras, papeis de distinta cores e texturas, etc. 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Buscar de maneira guiada información utilizando fontes de información e facendo uso das 
TIC. EFB1 2.1. Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar información. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a un mesmo e 
aos outros e outras nas actividades físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras 
establecidas. 

EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas. 

B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os hábitos posturais 
sobre a saúde e o benestar. 

EFB5.1.1. Intenta cumprir as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con 
autonomía 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   
   

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Observación sistemática. NON 

 A análise de producións do alumnado. NON 

 Intercambios orais co alumnado. NON 

 Probas específicas. NON 

Instrumentos: 

 Traballos semanais, globalizadores e interdisciplinarios. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 

 A cualificación da 3ª avaliación e en consecuencia a cualificación 

final de curso, calcularase a partir da cualificación da 2ª avaliación 

sempre e cando sexa igual ou superior á cualificación da 1ª 

avaliación. 

 De non ser así, faríase media aritmética coa 1ª avaliación. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 

Non se realiza xa que a educación primaria segundo a LOMCE é continua. 



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  REPASO / REFORZO 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Tendo en conta a situación de cada alumno/a, o principio 

fundamental será manter un equilibrio emocional – afectivo 

cara o alumnado, cunha comunicación do máis fluída posible, 

para así intentar promover o benestar, mantendo hábitos de 

traballo e rutinas de estudo. 

 

 Mediante actividades flexivas, buscarase evitar desigualdades e 

sobrecargas. 

 

 A comprensión lectora, o emprendemento e as TICS, serán os 

puntos fundamentais e base de traballo do alumnado. 

 

 Indagando e investigando, para despois poder realizar a cabo 

algúns dos exercicios ou rutinas enviadas. 

 

 

 Metodoloxía comunicativa, flexiva, inclusiva e activa, que se 

realizará mediante TRABALLOS POR RETOS / LIBRE 

EXPLORACIÓN. 

Materiais e recursos 
Todos aqueles dos que dispón cada familia (libros de texto, internet, 

ordenadores, táblets, móbiles,...) / MAIL 



 
 
 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
 MAIL 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.  Comprender a información esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves e sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión. 

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

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal 
moi básica (nome, idade, gustos ...), sinxelas, así como instrucións e peticións 
elementais relativas ó comportamento na aula 

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas familiares 
acompañados de imaxes que os ilustran con claridade 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto apoiándose nos 

elementos paraverbais moi evidentes e en  situacións de comunicación moi 

familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 

gustos...) e a información igualmente básica sobre outras persoas.  

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata, de lugares 

e obxectos ofrecendo información moi fundamental: idade, nome, gustos, 

usando expresións e frases moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 

illadas ou enlazadas con conectores básicos. 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 

cor favorita, presentar á súa familia, indicar os seus gustos) cunha pronunciación e 

entoación comprensibles.  

B2.2. Participar de maneira simple e comprensible nas conversacións que 

requiran un intercambio directo de información nas áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que ás veces a pronunciación 

non sexa moi clara e poida provocar malos entendidos.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información nas conversacións moi 

sinxelas e elementais (nome, idade, cores favoritas ou gustos). 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos moi breves, 
sinxelos e moi elementais, e nos que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, e 
conteñan apoio visual moi redundante en soporte papel ou dixital 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos temas 

traballados.  

 



 
 
 

 

 

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipóteses para a comprensión do 

sentido xeral e a identificación da información esencial do texto 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi elemental acompañada de 

apoio visual e identifica as personaxes principais.  

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, para falar de si mesmo/a, da súa 

contorna máis inmediata e dos aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

familiares e predicibles. 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá.  

 

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e 

frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel 
PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición. 

 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel nos contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente nos xogos de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados, etc.  

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi elemental de léxico 

de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais, moi familiares 

e concretos relacionados coas súas experiencias 

PLEB5.12. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 

participar nas interaccións de aula, ler textos infantís moi sinxelos e escribir con 

léxico traballado previamente.  

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

  PROCEDEMENTOS: 
-    Revisión de tarefas e retorno das mesmas por parte da profesora.  
- Rexistro individual e semanal das tarefas recibidas (calidade,  

presentación, finalización das tarefas, etc.) 
-    Avaliación continua 

 

INSTRUMENTOS: 
         -    Tarefas expresión escrita (Reading and Writing) 

-     Tarefas comprensión oral (vídeos, cancións) 
-     Tarefas expresión oral (Speaking) 
-     Tarefas de autoavaliación 

 

Cualificación final 

INDICAR O PROCEDEMENTO PARA OBTER A CUALIFICACIÓN FINAL DE 
CURSO: 

A nota da 2ª avaliación en ningún caso se verá diminuída na 3ª   
avaliación.  
 
Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación sempre 
que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira fose maior, 
fariamos media aritmética coa da segunda 

 
Poderá aumentarse en ata en 1 punto a nota da 2ª avaliación 
atendendo aos seguintes criterios: 
 
Tarefa presentada (100% de calidade, presentación e finalización) 
-  Calidade: ata 0,5 puntos 
-  Finalización: ata 0,25 puntos 
-  Presentación: ata 0,25 puntos 
Aquel alumnado que non entregue ningunha das tarefas asignadas 
durante o transcurso da 3ª avaliación sumará 0 puntos e levará a nota 
da segunda avaliación 

 



 
 
 

 

 

 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades enviadas son de repaso e reforzo na súa maioría, aínda 
que tamén se envía algunha de ampliación. Estas actividades son 
principalmente: 

- Lectura e comprensión de textos sinxelos (Reading and Writing) 

- Exercicios de vocabulario 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O envío e retorno de tarefas corrixidas faise unicamente a través do correo 
electrónico. En ocasións puntuais as familias solicitaron enviar algunha tarefa  
a través de whatsapp porque lles resultaba complexo adxuntala mediante 
correo electrónico. 

Materiais e recursos 

 
- Fichas de repaso das Unidades 1,2,3 y 5 con actividades referidas aos 2     

primeiros trimestres. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA DO PILAR - FOZ 

CURSO: 1º PRIMARIA 
MATERIA: LINGUA CASELÁ E LINGUA GALEGA 
DATA: 09-05-20 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
CONTIDOS COMÚNS - 1ª, 2ª E 3ª AVALIACIÓN 

 

Identificador 
contidos 

Identificador 
criterios 

Identificador 
estándar 

Competencias clave Estándares de aprendizaxe 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

B1.1 B1.1 
LCB1.1.1  

CCL,CAA, 
CSC 

Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias.  

LCB1.1.2 
CCL, CAA, 

CSC 
Aplica as normas socio- comunicativas: escoita e respecta a quenda de palabras.  

B1.2 B1.2 LCB1.2.1 CCL, CSC 
Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para comunicarse 
oralmente. 

B1.4 
B1.4 LCB1.4.1 CCL Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. 

B1.5 

B1.12 B1.11 LCB1.11.1 
CCL, CAA, 

CSC, CSIEE 
Pide axuda para a realización de tarefas de distinta índole. 

BLOQUE 5: EDUCACION LITERARIA 

B5.2 B5.2 
LCB5.2.1 CCL Gozo da escoita de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos. 

LCB5.2.2 CCL 
Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en textos literarios 
(personificacións). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONTIDOS 3ª AVALIACIÓN 

 

 

Identificador 
contidos 

Identificador 
criterios 

Identificador 
estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

B1.4   
LCB1.4.1  CCL Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. 

B1.5   

B1.7   LCB1.6.1 
CCL, CCEC, 
CAA 

Identifica as ideas xerais en reportaxes audiovisual sobre temas do seu interese: anuncio e 
noticia. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2.3   LCB2.3.1 CCL, CAA 
Recoñece a funcionalidade de determinadas tipoloxía textuais: carteis, anuncios, avisos, 
receitas, normas, instrucións. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B3.1   LCB3.1.1 CCL 
Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e consolida aspectos grafo-
motores e grafías da Lingua castelá en palabras significativas 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4.2   LCB4.2.1 CCL Relaciona sinónimos e antónimos básicos en parellas de palabras significativas. 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4.2   LCB4.2.4 CCL Identifica no seu contorno palabras derivadas de outras moi evidentes 

B4.4   LCB4.4.1 CCL Forma e ordena correctamente oracións simples para compoñer textos sinxelos. 



2. Avaliación e cualificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 
- Conexión co alumnado a través de e-mail para envío de tarefas. 
- Conexión co alumnado vía telefónica ( casos puntuais ) e 

aplicacións móbiles. 
- Realización e corrección de tarefas. 
- Retorno de tarefas. 

Instrumentos: 

- Fichas de traballo que conteñen actividades de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres 
anteriores. 

- Fichas de xogos. 
- Actividades interactivas. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

- O desenvolvemento do terceiro trimestre servirá para que o 
alumnado recupere, consolide e avance se fose o caso. 

- O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar as avaliacións 
pendentes ou mellorar a cualificación final. 

- A nota da 2ª avaliación en ningún caso se verá diminuída na 3º 
avaliación. 

- Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 
sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da 
primeira fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda 

Poderá aumentarse en ata 1 punto a nota atendendo aos seguintes 
criterios: 
 Máx. 1 punto: tarefa presentada ( 100% de calidade, presentación e 

realización da mesma ) 

 Calidade: ata 0.5 puntos 

 Realización/execución de tarefas: ata 0.25 puntos 

 Presentación: ata 0.25 puntos 
- Aquel alumno que non entregue ningunha das tarefas asignadas 

durante o transcurso da 3ª avaliación, sumará 0 puntos. 



3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre 

 

 

 

 

 
 
 
 

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores. 

Proporcionaráselles fichas de xogos e actividades interactivas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conexión e sen 

conexión) 

As tarefas envíanse ás familias tres días á semana (luns, mércores e 

venres), tendo en conta o número de sesións establecidas para cada 

unha das materias. 

O reenvío de tarefas xa realizadas por parte dos alumnos, faise ao 

longo da semana correspondente a medida que as van rematando. 

Lévase  a cabo un seguimento diario dos diferentes traballos e tarefas 

do alumnado. Mantense o contacto a través de e-mail coas familias, ou 

vía telefónica en casos moi puntuais nos que, ao longo das distintas 

xornadas, van preguntando, comentando, resolvendo ou aclarando 

aspectos importantes para a realización das tarefas.  

As tarefas enviadas polas familias corríxense a diario a medida que os 

alumnos as van realizando e reenviando.  

Todos os alumnos dispoñen de elementos electrónicos e conexión a 

internet, agás tres. A estes tres alumnos, envíaselles o traballo impreso 

e o concello correspondente encárgase de facelo chegar ao seu 

domicilio.  

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados son os seguintes: 

- Libro de texto 

- Fichas de actividades de repaso, reforzo e ampliación. 

- Fichas de xogos. 

- Recursos dixitais. 

- Paxinas web 



4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA DO PILAR - FOZ 

CURSO: 1º PRIMARIA 
MATERIA: MATEMÁTICAS 
DATA: 09-05-20 



 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
  

 

 

 

B1.1 
CMCT / 

CCL 
MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na resolución dun problema simple de 
matemáticas ou en contextos da realidade. 

B2.1 
B2.3 

CMCT / 
CCL 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99. 

B2.7 
B2.8 

CMCT  MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

B2.1 
CMCT  CCL 

/CAA 
MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 99. 

B2.4 
B2.5 

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

B2.4 CMCT MTB2.2.4. Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica. 

B2.9 CMCT MTB2.3.3. Emprega procedementos diversos na realización de cálculos numéricos básicos. 

B4.7 
CMCT  
CAA 

MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos do contorno inmediato. 

B2.1 
B2.4 
B2.7 

B2.11 
B2.13 

CMCT MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

B4.7 
CMCT   /   
CCL  CAA 

MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos do contorno inmediato. 

B5.1 
CMCT  
CAA 

MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións gráficas básicas. 

B5.1 
CMCT  
CAA 

MTB5.1.2. Resolve sinxelos problemas nos que interveña a lectura de gráficos. 



 
 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 
- Conexión co alumnado a través de e-mail para envío de tarefas. 
- Conexión co alumnado vía telefónica ( casos puntuais ) e 

aplicacións móbiles. 
- Realización e corrección de tarefas. 
- Retorno de tarefas. 

Instrumentos: 

- Fichas de traballo que conteñen actividades de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres 
anteriores. 

- Fichas de xogos. 
- Actividades interactivas. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

- O desenvolvemento do terceiro trimestre servirá para que o 
alumnado recupere, consolide e avance se fose o caso. 

- O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar as avaliacións 
pendentes ou mellorar a cualificación final. 

- A nota da 2ª avaliación en ningún caso se verá diminuída na 3º 
avaliación. 

- Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 
sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira 
fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda 
 

 Poderá aumentarse en ata 1 punto a nota  atendendo aos seguintes 
criterios: 

 Máx. 1 punto: tarefa presentada ( 100% de calidade, presentación e 
realización da mesma ) 

 Calidade: ata 0.5 puntos 

 Realización/execución de tarefas: ata 0.25 puntos 

 Presentación: ata 0.25 puntos 
- Aquel alumno que non entregue ningunha das tarefas asignadas 

durante o transcurso da 3ª avaliación, sumará 0 puntos. 



 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre 

 

 

 

 

 
 
 
 

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores. 

Proporcionaráselles fichas de xogos e actividades interactivas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conexión e sen 

conexión) 

As tarefas envíanse ás familias tres días á semana (luns, mércores e 

venres), tendo en conta o número de sesións establecidas para cada 

unha das materias. 

O reenvío de tarefas xa realizadas por parte dos alumnos, faise ao 

longo da semana correspondente a medida que as van rematando. 

Lévase  a cabo un seguimento diario dos diferentes traballos e tarefas 

do alumnado. Mantense o contacto a través de e-mail coas familias, ou 

vía telefónica en casos moi puntuais nos que, ao longo das distintas 

xornadas, van preguntando, comentando, resolvendo ou aclarando 

aspectos importantes para a realización das tarefas.  

As tarefas enviadas polas familias corríxense a diario a medida que os 

alumnos as van realizando e reenviando.  

Todos os alumnos dispoñen de elementos electrónicos e conexión a 

internet, agás tres. A estes tres alumnos, envíaselles o traballo impreso 

e o concello correspondente encárgase de facelo chegar ao seu 

domicilio.  

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados son os seguintes: 

- Libro de texto 

- Fichas de actividades de repaso, reforzo e ampliación. 

- Fichas de xogos. 

- Recursos dixitais. 

- Paxinas web 



 
 
 

 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA DO PILAR - FOZ 

CURSO: 1º PRIMARIA 
MATERIA: MÚSICA 
DATA: 07-05-20 



 
 
 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

 
Identificador 

Contidos 
Identificador 

Criterios 
Identificador 

Estándar 
Competencias 

clave 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
CONTIDOS COMÚNS  

B 1   

B1.1 B1.1 EMB1.1.1 CECC-CAA 
Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da 
voz. 

B1.2 B1.1 EMB1.1.3 CCEC Recoñece e discrimina os sons do seu contexto 

B1.3 B1.1 EMB1.1.2 CCEC 
Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente e 
descendente, forte, piano, agudo e grave. 

B1.7 B1.2 
EMB1.2.1 CSC-CCEC Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

EMB1.2.2 CSC-CCEC Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do profesorado 

B1.12 B1.5 EMB1.5.2 CCEC Utiliza notación non convencional para representar elementos do son 

B 2   

B2.1 B2.1 EMB2.1.1 
CCEC-CMCCT-
CAA Repite esquemas rítmicos escoitados 

B2.5 B2.3 EMB2.3.1 CCEC-CMCCT Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas 

B2.6 B2.3 EMB2.3.2 
CAA-CCEC-
CMCCT Xoga a pregunta - resposta con motivos melódicos e rítmicos 

B2.7 B2.3 EMB2.3.3 
CCEC-CAA-
CMCCT Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra 

B 3   

B3.1 B3.1 

EMB3.1.1 CCEC-CSC Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

EMB3.1.2 CCEC-CSC 
Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando 
as normas e as intervencións das demais persoas 

B3.2 B3.2 EMB3.2.2 CCEC Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

 
CONTIDOS 3ª AVALIACIÓN  

B 1   

B1.11 B1.5 EMB1.5.1 CCEC-CAA 
Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, 
rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, 
branca e negra. 



 
 

   

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 
- Conexión co alumnado a través de e-mail para envío de tarefas. 
- Conexión co alumnado vía telefónica ( casos puntuais ) 
- Realización e corrección de tarefas. 
- Retorno de tarefas. 

Instrumentos: 
- Fichas de traballo que conteñen actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores. 
- Fichas de xogos musicais. 
- Actividades interactivas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O desenvolvemento do terceiro trimestre servirá para que o alumnado recupere, 
consolide e avance se fose o caso. 
O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar as avaliacións pendentes 
ou mellorar a cualificación final. 

   

A cualificación final obterase atendendo aos seguintes criterios: 

 En ningún caso o alumno levará unha nota inferior á acadada na 2ª 
avaliación. 

 Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 
sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira 
fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda 

 O alumno poderá ver incrementada a nota co traballo realizado no terceiro 
trimestre ata 1 punto: 

                      - Entrega de todas as tarefas : ata 0.5 puntos 

                     - Correcta realización e execución das actividades: ata 0.25 puntos 

                      - Calidade e presentación: ata 0.25 puntos  

Aquel alumno que non entregue as tarefas  asignadas durante o transcurso do 
terceiro trimestre non verá incrementada a súa nota con respecto á segunda 
avaliación en ningún caso. 
 



 
 
 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre 

 

 

 

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores. 

Proporcionaráselles fichas de xogos musicais e actividades interactivas.  

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

As tarefas envíanse ás familias cunha periodicidade  semanal, tendo en conta 

o número de sesións establecido para cada unha das materias, especificando, 

se así o precisan, o reparto de actividades para cada unha delas. 

O reenvío de tarefas xa realizadas por parte dos alumnos, faise ao longo da 

semana correspondente a medida que as van rematando. 

Lévase  a cabo un seguimento diario dos diferentes traballos e tarefas do 

alumnado. Mantense o contacto a través de e-mail coas familias, ou vía 

telefónica en casos moi puntuais nos que, ao longo das distintas xornadas, van 

preguntando, comentando, resolvendo ou aclarando aspectos importantes 

para a realización das tarefas.  

As tarefas enviadas polas familias corríxense a diario a medida que os 

alumnos as van realizando e reenviando.  

Naqueles casos nos que é necesario por diversos motivos repetir algún dos 

traballos ou tarefas por parte do alumnado, reenvíanselles de novo a través 

de e-mail. Se non é o caso, unha vez corrixidas as tarefas, notifícaselle ao 

alumno vía e-mail, que o seu traballo está ben realizado. 

Todos os alumnos dispoñen de elementos electrónicos e conexión a internet. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados son os seguintes: 

- Libro de texto 

- Fichas de actividades de repaso, reforzo e ampliación. 

- Fichas de xogos. 

- Guías didácticas con distintos recursos educativos. 

- Recursos dixitais. 

- Paxinas web 



 
 
 

 

 

 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 
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caso ampliación) 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA DO PILAR - FOZ 

CURSO: 1º PRIMARIA 
MATERIA: CIENCIAS NATURAIS 
DATA: 09-05-20 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
CONTIDOS COMÚNS- 1ª, 2ª Y 3ª AVALIACIÓN 

 

Identificador 
contidos 

Identificador 
criterios 

Identificador 
estándar 

Competencias clave Estándares de aprendizaxe 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1.2 

B1.1 

CNB1.1.1 
CAA, CCL, CCEC, 

CSIEE, CD,CMCCT 

Busca e selecciona información de forma guiada e comunica o resultado de 
forma oral e escrita, de maneira limpa, clara e ordenada, en diferentes 
soportes. 

B1.3 

B1.4 

B1.1 CNB1.1.2 
CSIEE, 

CAA,CMCCT 
Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

B1.5 

B1.2 CNB1.2.1 
CSC, CAA, 

CMCCT, CSIEE 
Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os 
compañeiros/as, o material e as normas de convivencia.  B1.6 

B1.7 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

B5.2 
B5.1 CNB5.1.2 

CMCCT, 
CSIEE,CSC 

Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de uso cotián 
empregándoos con seguridade e evitando estereotipos sexistas. B5.3 

B5.4 
B5.2 

CNB5.2.1 CMCCT, CD, CCL 
Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando traballa con 
el.  

B5.5 CNB5.2.2 CMCCT, CD Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. 
 

 
CONTIDOS 3ª AVALIACIÓN 

 
Identificador 

contidos 
Identificador 

criterios 
Identificador 

estándar 
Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

       BLOQUE 4 . MATERIA E ENERXIA 

B4.1 
B4.1 CNB4.1.1 

CMCCT, 
CSIEE, 

CSC 
Reduce, re-utiliza e recicla obxectos na escola. 

B4.3 



2. Avaliación e cualificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 
- Conexión co alumnado a través de e-mail para envío de tarefas. 
- Conexión co alumnado vía telefónica ( casos puntuais ) e 

aplicacións móbiles. 
- Realización e corrección de tarefas. 
- Retorno de tarefas. 

Instrumentos: 

- Fichas de traballo que conteñen actividades de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres 
anteriores. 

- Fichas de xogos. 
- Actividades interactivas. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

- O desenvolvemento do terceiro trimestre servirá para que o 
alumnado recupere, consolide e avance se fose o caso. 

- O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar as avaliacións 
pendentes ou mellorar a cualificación final. 

- A nota da 2ª avaliación en ningún caso se verá diminuída na 3º 
avaliación. 

- Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 

sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da 

primeira fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda. 

-  
Poderá aumentarse en ata 1 punto a nota atendendo aos seguintes 
criterios: 
 Máx. 1 punto: tarefa presentada ( 100% de calidade, presentación e 

realización da mesma ) 

 Calidade: ata 0.5 puntos 

 Realización/execución de tarefas: ata 0.25 puntos 

 Presentación: ata 0.25 puntos 
- Aquel alumno que non entregue ningunha das tarefas asignadas 

durante o transcurso da 3ª avaliación, sumará 0 puntos. 



 

 

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre 

 

 

 

 
 
 
 
 

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores. 

Proporcionaráselles fichas de xogos e actividades interactivas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conexión e sen 

conexión) 

As tarefas envíanse ás familias tres días á semana (luns, mércores e 

venres), tendo en conta o número de sesións establecidas para cada 

unha das materias. 

O reenvío de tarefas xa realizadas por parte dos alumnos, faise ao 

longo da semana correspondente a medida que as van rematando. 

Lévase  a cabo un seguimento diario dos diferentes traballos e tarefas 

do alumnado. Mantense o contacto a través de e-mail coas familias, ou 

vía telefónica en casos moi puntuais nos que, ao longo das distintas 

xornadas, van preguntando, comentando, resolvendo ou aclarando 

aspectos importantes para a realización das tarefas.  

As tarefas enviadas polas familias corríxense a diario a medida que os 

alumnos as van realizando e reenviando.  

Todos os alumnos dispoñen de elementos electrónicos e conexión a 

internet, agás tres. A estes tres alumnos, envíaselles o traballo impreso 

e o concello correspondente encárgase de facelo chegar ao seu 

domicilio.  

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados son os seguintes: 

- Libro de texto 

- Fichas de actividades de repaso, reforzo e ampliación. 

- Fichas de xogos. 

- Recursos dixitais. 

- Paxinas web 



 

 

Información e publicidade 

 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA DO PILAR - FOZ 

CURSO: 1º PRIMARIA 
MATERIA: RELIXIÓN 
DATA: 09-05-20 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
 
CONTENIDOS COMUNES- 1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 
 
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaxe 

B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1 
B1.2 
B1.3 

B1.1.1 
CCL, CD, CAA, CSC, 

CSIEE, CCEC 
Coñece, respecta e coida a obra creada. 

B1.2.1 
CCL,CMCCT, CD, CAA, 

CSC, CSIEE, CCEC 
Identifica e enumera os coidados que recibe na súa vida como don 
de Deus. 

B1.3.2 
CCL, CD, CAA, CSC, 

CSIEE, CCEC 
Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e 
agradecemento. 

B4.1 
B4.2 
B4.3 

B4.1 
B4.2 
B4.4 

B4.1.1 
CCL, CD, CAA, CSC, 

CSIEE, CCEC 
Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia. 

B4.2.1 
CCL, CD, CAA, CSC, 

CSIEE, CCEC 
Expresa o respecto ó templo como lugar sagrado. 

B4.3.1 
CCL, CD, CAA, CSC, 

CSIEE, CCEC 
Coñece e expresa o sentido do domingo. 



2. Avaliación e cualificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 
- Conexión co alumnado a través de e-mail para envío de tarefas. 
- Conexión co alumnado vía telefónica ( casos puntuais ) e 

aplicacións móbiles. 
- Realización e corrección de tarefas. 
- Retorno de tarefas. 

Instrumentos: 

- Fichas de traballo que conteñen actividades de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres 
anteriores. 

- Fichas de xogos. 
- Actividades interactivas. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

- O desenvolvemento do terceiro trimestre servirá para que o 
alumnado recupere, consolide e avance se fose o caso. 

- O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar as avaliacións 
pendentes ou mellorar a cualificación final. 

- A nota da 2ª avaliación en ningún caso se verá diminuída na 3º 
avaliación. 

- Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 
sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da 
primeira fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda 

Poderá aumentarse en ata 1 punto a nota atendendo aos seguintes 
criterios: 
 Máx. 1 punto: tarefa presentada ( 100% de calidade, presentación e 

realización da mesma ) 

 Calidade: ata 0.5 puntos 

 Realización/execución de tarefas: ata 0.25 puntos 

 Presentación: ata 0.25 puntos 
- Aquel alumno que non entregue ningunha das tarefas asignadas 

durante o transcurso da 3ª avaliación, sumará 0 puntos. 



3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores. 

Proporcionaráselles fichas de xogos e actividades interactivas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conexión e sen 

conexión) 

As tarefas envíanse ás familias tres días á semana (luns, mércores e 

venres), tendo en conta o número de sesións establecidas para cada 

unha das materias. 

O reenvío de tarefas xa realizadas por parte dos alumnos, faise ao 

longo da semana correspondente a medida que as van rematando. 

Lévase  a cabo un seguimento diario dos diferentes traballos e tarefas 

do alumnado. Mantense o contacto a través de e-mail coas familias, ou 

vía telefónica en casos moi puntuais nos que, ao longo das distintas 

xornadas, van preguntando, comentando, resolvendo ou aclarando 

aspectos importantes para a realización das tarefas.  

As tarefas enviadas polas familias corríxense a diario a medida que os 

alumnos as van realizando e reenviando.  

Todos os alumnos dispoñen de elementos electrónicos e conexión a 

internet, agás tres. A estes tres alumnos, envíaselles o traballo impreso 

e o concello correspondente encárgase de facelo chegar ao seu 

domicilio.  

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados son os seguintes: 

- Libro de texto 

- Fichas de actividades de repaso, reforzo e ampliación. 

- Fichas de xogos. 

- Recursos dixitais. 

- Paxinas web 



 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

CONTIDOS COMÚNS- 1ª, 2ª Y 3ª AVALIACIÓN 
 

Identificador 
contidos 

Identificador 
criterios 

Identificador 
estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

B1.1 

B1.1 

CSB1.1.1 
CAA, CCL, 
CD,CMCCT 

Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e 
experimentación iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, 
selecciona a información relevante e a organiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica. B1.3 

B1.2 
CSB1.1.2 

CSIEE, 
CAA,CSC 

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa 
presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. B1.4 

B1.5 

B1.2 CSB1.2.1 CSC, CAA 
Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento responsable, 
construtivo e solidario, valorando o esforzo e o coidado do material. B1.7 

B1.8 

B1.6 B1.3 CSB1.3.1 CAA Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica básica de estudo. 

B1.9 B1.4 CSB1.4.1 
CCL, CMCCT, 

CSC 
Identifica a terminoloxía propia da área. 

 
 

CONTIDOS 3ª AVALIACIÓN 

 
Identificador 

contidos 
Identificador 

criterios 
Identificador 

estándar 
Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

B2.2 

B2.2 CSB2.2.1 CMCCT, CCL Describe as características principais do aire e da auga. 

B2.3 CSB2.3.1 
CMCCT, CCL, 

CSC 
Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable destes elementos ten na 
súa contorna máis próxima. 

B4.1 B4.2 CSB4.2.1 
CSC, CAA, 

CCL 
Explica oralmente unha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa familia. 

B4.2 B4.3 CSB4.3.1 CMCCT, CCL Sabe o número de días que ten unha semana e os meses, nomea os meses do ano e 
diferencia as estacións segundo as súas características. 



 

 

2. Avaliación e cualificación. 

Avaliación 

Procedementos: 
- Conexión co alumnado a través de e-mail para envío de tarefas. 
- Conexión co alumnado vía telefónica ( casos puntuais ) e 

aplicacións móbiles. 
- Realización e corrección de tarefas. 
- Retorno de tarefas. 

Instrumentos: 

- Fichas de traballo que conteñen actividades de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres 
anteriores. 

- Fichas de xogos. 
- Actividades interactivas. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

- O desenvolvemento do terceiro trimestre servirá para que o 
alumnado recupere, consolide e avance se fose o caso. 

- O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar as avaliacións 
pendentes ou mellorar a cualificación final. 

- A nota da 2ª avaliación en ningún caso se verá diminuída na 3º 
avaliación. 

- Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 

sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da 

primeira fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda. 

 
Poderá aumentarse en ata 1 punto a nota atendendo aos seguintes 
criterios: 
 Máx. 1 punto: tarefa presentada ( 100% de calidade, presentación e 

realización da mesma ) 

 Calidade: ata 0.5 puntos 

 Realización/execución de tarefas: ata 0.25 puntos 

 Presentación: ata 0.25 puntos 
- Aquel alumno que non entregue ningunha das tarefas asignadas 

durante o transcurso da 3ª avaliación, sumará 0 puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
 

..................... 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

..................... 
 

Criterios de cualificación: 
 

..................... 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
..................... 

 
 



 

 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre 

 

 

 

 

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores. 

Proporcionaráselles fichas de xogos e actividades interactivas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conexión e sen 

conexión) 

As tarefas envíanse ás familias tres días á semana (luns, mércores e 

venres), tendo en conta o número de sesións establecidas para cada 

unha das materias. 

O reenvío de tarefas xa realizadas por parte dos alumnos, faise ao 

longo da semana correspondente a medida que as van rematando. 

Lévase  a cabo un seguimento diario dos diferentes traballos e tarefas 

do alumnado. Mantense o contacto a través de e-mail coas familias, ou 

vía telefónica en casos moi puntuais nos que, ao longo das distintas 

xornadas, van preguntando, comentando, resolvendo ou aclarando 

aspectos importantes para a realización das tarefas.  

As tarefas enviadas polas familias corríxense a diario a medida que os 

alumnos as van realizando e reenviando.  

Todos os alumnos dispoñen de elementos electrónicos e conexión a 

internet, agás tres. A estes tres alumnos, envíaselles o traballo impreso 

e o concello correspondente encárgase de facelo chegar ao seu 

domicilio.  

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados son os seguintes: 

- Libro de texto 

- Fichas de actividades de repaso, reforzo e ampliación. 

- Fichas de xogos. 

- Recursos dixitais. 

- Paxinas web 



 

 

 

 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 


