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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Buscar e presentar información 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. 

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 e actuando con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

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. 

EFB5.1.1. Mellora das capacidades físicas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

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 

 

B1.4.Manter unha actitude de escoita adecuada, respectando as opinións dos 

e das demais. 

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

interromper. 

B2.1.Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en 

textos sinxelos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis). 

 

LGB2.1.1.Comprende a información relevante de textos sinxelos procedentes dos 

medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

LGB2.1.2.Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, 

expositivo) 

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

B2.6.Ler, en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego, adaptados á súa 

idade e aos seus intereses. 

 

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

LGB2.6.3.Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, en silencio, sen 

dificultade. 

B2.9.Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e 

medio de comunicación e de lecer. 

LGB2.9.1.Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación e de lecer. 

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

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

LGB3.1.3.Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, dous puntos, 

puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación). 

B3.2.Producir textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, 

describir e resumir, emocións e informacións relacionadas con situacións 

cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de comunicación. 

LGB3.2.1.Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, 

imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de 

convivencia, avisos, instrucións… 

B3.7.Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e 

valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

LGB3.7.1.Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de 

presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 

caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado... 

LGB3.7.2.Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión 

creativa. 
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B4.1.Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 

comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento na 

mellora do uso da lingua. 

LGB4.1.1.Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, 

enunciados, palabras e sílabas. 

LGB4.1.2.Identifica as formas verbais.   

LGB4.1.3.Separa as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba 

tónica das átonas. 

LGB4.1.4.Identifica nun texto substantivos e adxectivos. 

LGB4.1.5.Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de cambialo. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, apreciando o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a ela. 

LGB4.2.2.Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións 

escritas, con especial atención ás maiúsculas. 

B4.3.Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe 

elemental nas producións orais e escritas. 

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

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

LGB4.3.3.Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de colocación do 

pronome átono. 

B4.6.Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, 

antónimos e palabras polisémicas básicas, para comprender e producir textos. 
LGB4.6.2.Recoñece e usa sinónimos, antónimos e palabras polisémicas básicas. 

B5.2.Ler textos e obras en galego adaptadas á idade e en diferentes soportes. 

LGB5.2.1.Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións 

breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes 

soportes. 

B5.4.Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos sinxelos. LGB5.4.1.Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para 

comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou 

lembranzas. 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: COLEXIO PLURILINGÜE NOSA SEÑIRA DO PILAR 

CURSO: TERCEIRO DE PRIMARIA 

MATERIA: LINGUA GALEGA 
 

  

 

 

 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

A información para avaliar ao alumnado de cara ao terceiro trimestre será 

recollida a través dos seguintes procedementos: 

o Revisión do traballo proposto e enviado ao alumnado. 

o Seguimento continuo da realización de actividades e tarefas. 

o Autoavaliación do propio alumnado. 

 

 

Estes procedementos serán concretados nos seguintes instrumentos: 

o Rexistro de entrega e observación do traballo proposto. 

o Rúbricas para avaliar a resolución de problemas matemáticos. 

o Rexistro da autoavaliación levada a cabo polo alumnado. 

 

Cualificación final 

 
A cualificación final será calculada atendendo aos seguintes puntos: 

o 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 En ningún caso o alumno levará unha nota inferior á acadada na segunda 

avaliación. 

o O alumnado poderá ver incrementada a nota co traballo realizado no 

terceiro trimestre ata 1 punto: 

 Entrega de tódalas tarefas: ata 0,5 puntos. 

 Correcta execución e realización das actividades: ata 0,25 

puntos. 

 Calidade e presentación: ata 0,25 puntos. 

o O alumnado que non entregue a tarefa proposta no terceiro trimestre, 

non verá incrementada a súa nota con respecto á segunda avaliación en 

ningún caso.  
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades propostas e avaliables xiran en torno a dous formatos 

diferentes: 

o Fichas de repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda 

avaliación en formato PDF. 

o Fichas interactivas de reforzo, repaso e ampliación de contidos 

da primeira e segunda avaliación. 

o Videoconferencias con xogos e propostas dinámicas de repaso 

de contidos. 

o Videos de repaso e ampliación de contidos da primeira e 

segunda avaliación.´ 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

A adaptación de contidos e tarefas de aprendizaxe durante a terceira 

avaliación céntrase principalmente no repaso e reforzo dos contidos 

da primeira e da segunda avaliación. 

Para esta labor elabóranse popostas e actividades dinámicas para os 

alumnos cas seguintes características: 

o  Tarefas e actividades propostas ao alumnado en formato 

PDF enviadas a través de correo electrónico aos pais.  

A periodicidade de envío é semanal igual que a plantilla de 

corrección que se envía para que o propio alumnado se 

autoavalíe.  

As actividades propostas teñen un carácter xeral 

centrándonos dun xeito especial no cálculo e resolución de 

problemas. 

Os pais devolven o traballo escaneado para a revisión final do 

docente. Unha vez revisado reciben os comentarios ou 

consellos pertinentes se fosen precisos a través de correo 

electrónico. 
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o Tarefas e actividades ao alumnado de carácter interactivo. 

Todos os alumnos foron dados de alta na páxina web 

es.liveworksheets.com para acceder a todo o material. 

Dispoñen dun caderno interactivo con xogos e actividades 

relacionadas cos contidos xa traballados. 

A periodicidade coa que se engaden novas fichas aos caderno 

interactivo é cada dous días, aínda que os alumnos e alumnas 

poden ir realizándoas ao seu ritmo. 

As fichas dos cadernos son de corrección automática, aínda 

que reciben posteriormente comentarios por parte da 

docente. Os alumnos poden ver reflectido directamente no 

caderno o comentario da mestra. 

o Videoconferencias co alumnado. De xeito puntual realízase 

alguna videoconferencia na que se propón unha alternativa 

dinámica, por exemplo, un xogo de mesa interactivo e serve 

para traballar algún dos contidos traballados. 

o Videos elaborados pola parte docente. O alumnado recibe de 

xeito puntual videos con explicacións, exemplos e 

presentacións nos que se amplían certos contidos xa 

traballados o se reforzan aqueles que segundo as actividades 

e tarefas que realizan se observa que necesitan repasar. 

 

Materiais e recursos 

 

Os materiais e recursos empregados son: 

o Fichas e materiais de elaboración propia en formato PDF e 

tamén interactivo. 

o Libro de texto. 

o Cadernos de traballo. 

o Plataforma es.liveworksheets.com. 

o Aplicación Screencast-O-Matic para os videos. 

o Ferramenta Meet para as videoconferencias. 
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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os deportes, os animais, as 

comidas preferidas), conectados cos propios intereses e coas propias experiencias e 

articulados con claridade e lentamente transmitidos de viva voz ou por medios 

técnicos que non distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual correspondente. 

PLEB1.1.Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais, 

con estruturas simples e léxico de uso cotiá. 

B3.1.Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e de interese para o 

alumnado e conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

PLEB3.1.Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente 

de forma oral. 

B3.2.Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións, interrogacións e 

interrogacións. 

PLEB3.2.Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes principais 

B4.1.Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos de frases simples 

illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións 

ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 

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

predicibles. 

PLEB4.1.Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral. 

B4.2.Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 

razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha ortografía 

aceptable. 

 

PLEB4.2.Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida. 

PLEB4.5.Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase como, por 

exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, cales son os 

seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

PLEB4.6.Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna 

inmediata de xeito elemental 

PLEB4.7.Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada para 

a súa idade. 

B5.9.Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 
PLEB5.9.Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións etc. 
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2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

A información para avaliar ao alumnado de cara ao terceiro trimestre será 

recollida a través dos seguintes procedementos: 

o Revisión do traballo proposto e enviado ao alumnado. 

o Seguimento continuo da realización de actividades e tarefas. 

o Autoavaliación do propio alumnado. 

 

 

Estes procedementos serán concretados nos seguintes instrumentos: 

o Rexistro de entrega e observación do traballo proposto. 

o Rúbricas para avaliar a resolución de problemas matemáticos. 

o Rexistro da autoavaliación levada a cabo polo alumnado. 

 

Cualificación final 

 
A cualificación final será calculada atendendo aos seguintes puntos: 

o 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 En ningún caso o alumno levará unha nota inferior á acadada na segunda 

avaliación. 

o O alumnado poderá ver incrementada a nota co traballo realizado no 

terceiro trimestre ata 1 punto: 

 Entrega de tódalas tarefas: ata 0,5 puntos. 

 Correcta execución e realización das actividades: ata 0,25 

puntos. 

 Calidade e presentación: ata 0,25 puntos. 

o O alumnado que non entregue a tarefa proposta no terceiro trimestre, 

non verá incrementada a súa nota con respecto á segunda avaliación en 

ningún caso.  
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades propostas e avaliables xiran en torno a dous formatos 

diferentes: 

o Fichas de repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda 

avaliación en formato PDF. 

o Fichas interactivas de reforzo, repaso e ampliación de contidos 

da primeira e segunda avaliación. 

o Videoconferencias con xogos e propostas dinámicas de repaso 

de contidos. 

o Videos de repaso e ampliación de contidos da primeira e 

segunda avaliación.´ 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

A adaptación de contidos e tarefas de aprendizaxe durante a terceira 

avaliación céntrase principalmente no repaso e reforzo dos contidos 

da primeira e da segunda avaliación. 

Para esta labor elabóranse popostas e actividades dinámicas para os 

alumnos cas seguintes características: 

o  Tarefas e actividades propostas ao alumnado en formato 

PDF enviadas a través de correo electrónico aos pais.  

A periodicidade de envío é semanal igual que a plantilla de 

corrección que se envía para que o propio alumnado se 

autoavalíe.  

As actividades propostas teñen un carácter xeral 

centrándonos dun xeito especial no vocabulario e na 

gramática traballados ata o momento. 

Os pais devolven o traballo escaneado para a revisión final do 

docente. Unha vez revisado reciben os comentarios ou 

consellos pertinentes se fosen precisos a través de correo 

electrónico. 
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o Tarefas e actividades ao alumnado de carácter interactivo. 

Todos os alumnos foron dados de alta na páxina web 

es.liveworksheets.com para acceder a todo o material. 

Dispoñen dun caderno interactivo con xogos e actividades 

relacionadas cos contidos xa traballados. 

A periodicidade coa que se engaden novas fichas aos caderno 

interactivo é cada dous días, aínda que os alumnos e alumnas 

poden ir realizándoas ao seu ritmo. 

As fichas dos cadernos son de corrección automática, aínda 

que reciben posteriormente comentarios por parte da 

docente. Os alumnos poden ver reflectido directamente no 

caderno o comentario da mestra. 

o Videoconferencias co alumnado. De xeito puntual realízase 

alguna videoconferencia na que se propón unha alternativa 

dinámica, por exemplo, un xogo de mesa interactivo e serve 

para traballar algún dos contidos traballados. 

o Videos elaborados pola parte docente. O alumnado recibe de 

xeito puntual videos con explicacións, exemplos e 

presentacións nos que se amplían certos contidos xa 

traballados o se reforzan aqueles que segundo as actividades 

e tarefas que realizan se observa que necesitan repasar. 

 

Materiais e recursos 

 

Os materiais e recursos empregados son: 

o Fichas e materiais de elaboración propia en formato PDF e 

tamén interactivo. 

o Libro de texto. 

o Cadernos de traballo. 

o Plataforma es.liveworksheets.com. 

o Aplicación Screencast-O-Matic para os videos. 

o Ferramenta Meet para as videoconferencias. 
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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1.Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando a quenda de palabra e a intervención dos e das demais.  

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

LCB1.1.2.Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, 

respecto da opinión dos e das demais. 

B1.2.Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e 

integrala na produción propia. 

LCB1.2.1.Integra de xeito global os recursos verbais e non verbais para comunicarse 

oralmente, identificando o valor comunicativo destes. 

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

B1.4.Facer hipóteses sobre o significado de palabras evidentes a partir do seu 

contexto de uso. 

LCB1.4.2.Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva 

precisión nos diferentes contextos de comunicación. 

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

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

idade. 

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

B2.2.Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e valorar a 

lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a ortografía correcta e 

como gozo persoal. 

LCB2.2.1.Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, textos 

de diversa tipoloxía textual. 

 

B2.4.Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 

LCB2.4.1.Dedica momentos de lecer para a lectura voluntaria. 

LCB2.4.3.Identifica e resume o argumento de lecturas realizadas e dá referencias 

básicas, como o título. 

 

B2.7.Identifica a estrutura de diferentes textos lidos, centrándose na 

interpretación do seu significado. 

LCB2.7.2.Formula hipótese, de xeito guiado, sobre a finalidade de diferentes textos 

moi sinxelos a partir da súa tipoloxía, e dos elementos lingüísticos e non lingüísticos 

moi redundantes, axeitados á súa idade. 

B3.1.Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 

comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras ortográficas 

de nivel e coidando a presentación. 

 

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

LCB3.1.3.Reproduce textos ditados sinxelos. 

LCB3.1.4.Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas etc 
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B4.1.Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática 

(categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significado das palabras 

e campos semánticos), así como as regras de ortografía para favorecer unha 

comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1.Recoñece e identifica as categorías gramaticais básicas: presentar ao nome, 

substituír ao nome, expresar características do nome, expresar acción. 

LCB4.1.2.Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro, ao 

producir textos orais e escritos. 

LCB4.1.4.Utiliza as normas ortográficas básicas. 

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

lingua. 

LCB4.2.1.Utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, frases feitas, na 

expresión oral e escrita. 

LCB4.2.3.Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado 

B4.3.Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a 

través do coñecemento da lingua. 

LCB4.3.2.Aplica as normas de concordancia de xénero e número, na expresión oral e 

escrita. 

LCB4.3.3.Aplica, con axuda, as normas de acentuación (sílabas tónicas) nas súas 

producións escritas. 

B5.4.Reproducir a partir de modelos dados textos literarios moi sinxelos, en 

prosa ou en verso, con sentido estético e creatividade: contos e poemas. 

LCB5.4.1.Crea, con axuda, sinxelos textos literarios moi sinxelos (contos, poemas) a 

partir de pautas ou modelos dados. 
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2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

A información para avaliar ao alumnado de cara ao terceiro trimestre será 

recollida a través dos seguintes procedementos: 

o Revisión do traballo proposto e enviado ao alumnado. 

o Seguimento continuo da realización de actividades e tarefas. 

o Autoavaliación do propio alumnado. 

 

 

Estes procedementos serán concretados nos seguintes instrumentos: 

o Rexistro de entrega e observación do traballo proposto. 

o Rúbricas para avaliar a resolución de problemas matemáticos. 

o Rexistro da autoavaliación levada a cabo polo alumnado. 

 

Cualificación final 

 
A cualificación final será calculada atendendo aos seguintes puntos: 

o 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 En ningún caso o alumno levará unha nota inferior á acadada na segunda 

avaliación. 

o O alumnado poderá ver incrementada a nota co traballo realizado no 

terceiro trimestre ata 1 punto: 

 Entrega de tódalas tarefas: ata 0,5 puntos. 

 Correcta execución e realización das actividades: ata 0,25 

puntos. 

 Calidade e presentación: ata 0,25 puntos. 

o O alumnado que non entregue a tarefa proposta no terceiro trimestre, 

non verá incrementada a súa nota con respecto á segunda avaliación en 

ningún caso.  
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades propostas e avaliables xiran en torno a dous formatos 

diferentes: 

o Fichas de repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda 

avaliación en formato PDF. 

o Fichas interactivas de reforzo, repaso e ampliación de contidos 

da primeira e segunda avaliación. 

o Videoconferencias con xogos e propostas dinámicas de repaso 

de contidos. 

o Videos de repaso e ampliación de contidos da primeira e 

segunda avaliación. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

A adaptación de contidos e tarefas de aprendizaxe durante a terceira 

avaliación céntrase principalmente no repaso e reforzo dos contidos 

da primeira e da segunda avaliación. 

Para esta labor elabóranse popostas e actividades dinámicas para os 

alumnos: 

o  Tarefas e actividades propostas ao alumnado en formato 

PDF enviadas a través de correo electrónico aos pais.  

A periodicidade de envío é semanal igual que a plantilla de 

corrección que se envía para que o propio alumnado se 

autoavalíe.  

As actividades propostas teñen un carácter xeral 

centrándonos dun xeito especial na comprensión lectora e a 

expresión escrita, así como nas principais regras ortográficas e 

gramaticais. 

Os pais devolven o traballo escaneado para a revisión final do 

docente. Unha vez revisado reciben os comentarios ou 

consellos pertinentes se fosen precisos a través de correo 

electrónico. 
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o Tarefas e actividades ao alumnado de carácter interactivo. 

Todos os alumnos foron dados de alta na páxina web 

es.liveworksheets.com para acceder a todo o material. 

Dispoñen dun caderno interactivo con xogos e actividades 

relacionadas cos contidos xa traballados. 

A periodicidade coa que se engaden novas fichas aos caderno 

interactivo é cada dous días, aínda que os alumnos e alumnas 

poden ir realizándoas ao seu ritmo. 

As fichas dos cadernos son de corrección automática, aínda 

que reciben posteriormente comentarios por parte da 

docente. Os alumnos poden ver reflectido directamente no 

caderno o comentario da mestra. 

o Videoconferencias co alumnado. De xeito puntual realízase 

alguna videoconferencia na que se propón unha alternativa 

dinámica, por exemplo, un xogo de mesa interactivo e serve 

para traballar algún dos contidos traballados. 

o Videos elaborados pola parte docente. O alumnado recibe de 

xeito puntual videos con explicacións, exemplos e 

presentacións nos que se amplían certos contidos xa 

traballados o se reforzan aqueles que segundo as actividades 

e tarefas que realizan se observa que necesitan repasar. 

Materiais e recursos 

 

Os materiais e recursos empregados son: 

o Fichas e materiais de elaboración propia en formato PDF e 

tamén interactivo. 

o Libro de texto. 

o Cadernos de traballo. 

o Plataforma es.liveworksheets.com. 

o Aplicación Screencast-O-Matic para os videos. 

o Ferramenta Meet para as videoconferencias. 
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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 

obtidas. 

MTB1.1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre 

os datos, contexto do problema, pregunta realizada). 

MTB1.1.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as 

operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as 

solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc. 

B1.2.Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a 

utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados para a resolución de 

problemas. 

 

MTB1.2.1. Planifica o proceso de traballo con preguntas apropiadas: que quero 

descubrir?, que teño?, que busco?, como o podo facer?, non me equivoquei ao 

facelo?, a solución é idónea? 

B2.1.Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados. 
MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 10.000 

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

B2.2.Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

 

 

MTB2.2.1. Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes 

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

10.000 

MTB2.2.3. Descompón, compón e redondea números naturais, interpretando o valor 

de posición de cada unha das súas cifras. 

B2.3.Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 

problemas. 

 

 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos coa operación de multiplicación na resolución 

de problemas contextualizados. 

MTB2.3.3. Resolve problemas utilizando a multiplicación para realizar recontos en 

disposicións rectangulares nos que intervén a lei do produto 

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

resolución de problemas contextualizados. 

MTB2.3.5. Identifica e usa os termos propios da multiplicación e da división. 
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B2.4.Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 

establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade 

dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando sobre o proceso 

aplicado para a resolución de problemas. 

 

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

empregando estratexias heurísticas, de razoamento. 

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: 

revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto 

B5.1.Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto. 

MTB5.1.1. Recolle e clasifica datos de situacións do seu contorno, utilizándoos para 

construír táboas ou gráficas. 

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

MTB5.1.3. Interpreta gráficos de táboas extraendo a información explícita 
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2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

A información para avaliar ao alumnado de cara ao terceiro trimestre será 

recollida a través dos seguintes procedementos: 

o Revisión do traballo proposto e enviado ao alumnado. 

o Seguimento continuo da realización de actividades e tarefas. 

o Autoavaliación do propio alumnado. 

 

 

Estes procedementos serán concretados nos seguintes instrumentos: 

o Rexistro de entrega e observación do traballo proposto. 

o Rúbricas para avaliar a resolución de problemas matemáticos. 

o Rexistro da autoavaliación levada a cabo polo alumnado. 

 

Cualificación final 

 
A cualificación final será calculada atendendo aos seguintes puntos: 

o 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 En ningún caso o alumno levará unha nota inferior á acadada na segunda 

avaliación. 

o O alumnado poderá ver incrementada a nota co traballo realizado no 

terceiro trimestre ata 1 punto: 

 Entrega de tódalas tarefas: ata 0,5 puntos. 

 Correcta execución e realización das actividades: ata 0,25 

puntos. 

 Calidade e presentación: ata 0,25 puntos. 

o O alumnado que non entregue a tarefa proposta no terceiro trimestre, 

non verá incrementada a súa nota con respecto á segunda avaliación en 

ningún caso.  
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades propostas e avaliables xiran en torno a dous formatos 

diferentes: 

o Fichas de repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda 

avaliación en formato PDF. 

o Fichas interactivas de reforzo, repaso e ampliación de contidos 

da primeira e segunda avaliación. 

o Videoconferencias con xogos e propostas dinámicas de repaso 

de contidos. 

o Videos de repaso e ampliación de contidos da primeira e 

segunda avaliación.´ 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

A adaptación de contidos e tarefas de aprendizaxe durante a terceira 

avaliación céntrase principalmente no repaso e reforzo dos contidos 

da primeira e da segunda avaliación. 

Para esta labor elabóranse popostas e actividades dinámicas para os 

alumnos cas seguintes características: 

o  Tarefas e actividades propostas ao alumnado en formato 

PDF enviadas a través de correo electrónico aos pais.  

A periodicidade de envío é semanal igual que a plantilla de 

corrección que se envía para que o propio alumnado se 

autoavalíe.  

As actividades propostas teñen un carácter xeral 

centrándonos dun xeito especial no cálculo e resolución de 

problemas. 

Os pais devolven o traballo escaneado para a revisión final do 

docente. Unha vez revisado reciben os comentarios ou 

consellos pertinentes se fosen precisos a través de correo 

electrónico. 
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o Tarefas e actividades ao alumnado de carácter interactivo. 

Todos os alumnos foron dados de alta na páxina web 

es.liveworksheets.com para acceder a todo o material. 

Dispoñen dun caderno interactivo con xogos e actividades 

relacionadas cos contidos xa traballados. 

A periodicidade coa que se engaden novas fichas aos caderno 

interactivo é cada dous días, aínda que os alumnos e alumnas 

poden ir realizándoas ao seu ritmo. 

As fichas dos cadernos son de corrección automática, aínda 

que reciben posteriormente comentarios por parte da 

docente. Os alumnos poden ver reflectido directamente no 

caderno o comentario da mestra. 

o Videoconferencias co alumnado. De xeito puntual realízase 

alguna videoconferencia na que se propón unha alternativa 

dinámica, por exemplo, un xogo de mesa interactivo e serve 

para traballar algún dos contidos traballados. 

o Videos elaborados pola parte docente. O alumnado recibe de 

xeito puntual videos con explicacións, exemplos e 

presentacións nos que se amplían certos contidos xa 

traballados o se reforzan aqueles que segundo as actividades 

e tarefas que realizan se observa que necesitan repasar. 

 

Materiais e recursos 

 

Os materiais e recursos empregados son: 

o Fichas e materiais de elaboración propia en formato PDF e 

tamén interactivo. 

o Libro de texto. 

o Cadernos de traballo. 

o Plataforma es.liveworksheets.com. 

o Aplicación Screencast-O-Matic para os videos. 

o Ferramenta Meet para as videoconferencias. 
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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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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 CCL-CCEC Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical 

EMB1.2 CCL-CCEC 
Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha 
peza musical 

B1.5 B1.1 EMB1.1.3 CSC 
Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións 
musicais 

B1.8 B1.3 EMB1.3.2 CCEC-CAA 
Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de 
obras musicais. 

B 2   

B2.1 B2.1 

EMB2.1.1 CCEC-CAA Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical traballada para a interpretación de obras 

EMB2.1.3 CCEC-CSC 
Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos con e sen 
acompañamento 

B2.7 B2.1 EMB2.1.2 
CCEC-CAA-
CMCTT 

Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos 

B 3   

B3.1 B3.1 EMB3.1.1 CCEC-CAA 
Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións, e 
como forma de interacción social 

B3.3 B3.2 EMB3.2.1 CCEC-CSC Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas 

CONTIDOS 3ª AVALIACIÓN 

B 2   

B2.8 B2.2 EMB2.2.1 
CAA-CCEC-
CSIEE 

Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha 
serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados 



 
 

   
   

 

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: 

o 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. 

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

 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. 

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 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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B4.1 Fontes de enerxía. A enerxía e os cambios.  

B4.2 Intervención da enerxía na vida cotiá.  

B4.3 Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Aforro enerxético.  

B4.4 A produción de residuos, a contaminación e o impacto ambiental. 

B4.5 
Desenvolvemento de actitudes individuais e colectivas fronte a determinados problemas 
medioambientais.  

B4.6 Cambios de estado da auga. 

B4.7 O ciclo da auga. 

B5.1 
Manipulación e observación do funcionamento de obxectos, aparellos e máquinas sinxelas 
(bicicleta, xoguetes, móbiles, tesoiras, roda, manivelas, espremedor, reloxo, pinzas, 
triturador...). 

 



 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación diaria, sistemática e controlada do traballo que se lle envía 
para a casa. Revisión das mesmas. 

Instrumentos: 
 

Envío de fichas vía correo electrónico. 

Cualificación final 

 A  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 máis 1 punto que 
poderá sumar ao anterior se o alumno: 

 

A  
-Realiza as tarefas enviadas diariamente correctamente: 0,5. 

 
-A súa presentación é axeitada: 0,5. 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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    Actividades de repaso e reforzo.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía que estou a utilizar é o envío de fichas de repaso e 
reforzo a través do correo electrónico para a súa revisión.  

Materiais e recursos Envío de fichas que realizan e que me reenvían para a súa revisión. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para 
alcanzar un produto artístico final. 

PB2.1.1. Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha 
intención estética, manexando diferentes técnicas.  

 EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando 
diversas técnicas e actividades manipulativas.  

 EPB2.1.4. Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas.  
        EPB2.1.5. Completa figuras seguindo as liñas como guía. 
        EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a partir do eixe de simetría 

B2.2. Coidar o material e os espazos e utilizalos adecuadamente.           EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
-Avaliación continua 
-Revisión e corrección de tarefas  e retorno das mesmas ás familias 
e alumnos  adxuntando unha valoración do traballo. 
-Rexistro individual e semanal de tarefas recibidas en función da súa 
calidade a nivel artístico, de orixinalidade e de limpeza na 
presentación 

Instrumentos: Tarefas de: 
-producción artística seguindo un tema proposto e unhas 
instruccións concretas 

Cualificación final 

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. 

Neste 3º trimestre partiremos desa que so se modificará nun 
máximo de + 1 punto en base aos seguintes criterios: 
-Calidade artística: ata un máximo de +0,5 (nun baremo de 0 a 0,5) 
-Calidade presentación: ata un máximo de +0,25 (de 0 a 0,25) 
-Orixinalidade e creatividade: ata un máximo de +0,25 (de 0 a 0,25) 
 
A NON  ENTREGA DE TAREFAS SIGNIFICARÁ QUE O ALUMNO 
MANTÉN A NOTA DA 2ª avaliación, ben sexa positiva (aprobado) 
ou negativa (insuficiente). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades que se preparan para este periodo de 
suspensión de clases presenciais son tarefas sinxelas que 
poidan realizar de forma autónoma cunhas breves 
indicacións e a aplicación  de contidos dos anteriores 
trimestres. 

 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O medio de comunicación coas familias para o envío de tarefas 
é o correo electrónico na totalidade dos casos. Empregamos o 
mesmo medio para solventar dúbidas e puntualmente o teléfono 
se é preciso e así o solicita a familia en caso excepcional (para 
enviar algunha producción concreta coa imaxe da producción 
artística). 
 
O envío de tarefas faise semanalmente aínda que as 
actividades poidan ser executadas no tempo de dúas semanas 
dependendo do grado de complexidade da mesma. Teremos en 
conta que nas sesións presenciais tamén dispoñían de máis 
dunha sesión para finalizar a tarefa. 
 

A forma de avaliar os resultados farase da seguinte forma: 
- Corrección individual e personal por parte do profesor do 

traballo realizado por cada alumno e retorno á familia do 
resultado dese traballo coas pertinenentes anotacións. 
 

 
 

Materiais e recursos 

 
Os materiais e recursos empregados para o traballo son 
principalmente: 

 
-propostas de tarefas cunha finalidade concreta e coas 

indicacións pertinentes para súa correcta execución 
 

-imaxes que poidan servir como modelo para orientalos e 
axudar a aqueles que teñan máis dificultades 
 
-Nas produccións artísticas poden facer uso dos seguintes 
materiais: ceras, lápices de cores, rotuladores, cartulina, papel, 
goma eva, fieltro, material de refugo… 
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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Recoñecer e valorar que seus pais, amigos e contorna son un don de 

Deus para a súa felicidade 

B1.1.1.Recorda e narra experiencias recentes nas que descubriu que a familia, os 

amigos e a contorna son un regalo. 

B1.1.2.Enumera, describe e comparte situacións, persoas ou cousas polas que está 

agradecido. 

B2.1.Tomar conciencia de que as accións persoais achegan ou separan de 

Deus.  
B1.2.1.Distingue e enumera accións persoais que o fan feliz ou infeliz. 

B3.1.Asociar o bautismo de Xesús co momento no que inicia a súa vida 

pública. 
B3.1.1.Narra os cambios que o Bautismo introduce na vida de Xesús. 

B4.4.Comprender que a oración do Noso Pai expresa a pertenza á 

comunidade eclesial. 

 

B4.4.2. Reconstrúe e dramatiza o contexto no que Xesús entrega a oración do Noso 

Pai aos discípulos. 
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2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

A información para avaliar ao alumnado de cara ao terceiro trimestre será 

recollida a través dos seguintes procedementos: 

o Revisión do traballo proposto e enviado ao alumnado. 

o Seguimento continuo da realización de actividades e tarefas. 

o Autoavaliación do propio alumnado. 

 

 

Estes procedementos serán concretados nos seguintes instrumentos: 

o Rexistro de entrega e observación do traballo proposto. 

o Rúbricas para avaliar a resolución de problemas matemáticos. 

o Rexistro da autoavaliación levada a cabo polo alumnado. 

 

Cualificación final 

 
A cualificación final será calculada atendendo aos seguintes puntos: 

o 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 En ningún caso o alumno levará unha nota inferior á acadada na segunda 

avaliación. 

o O alumnado poderá ver incrementada a nota co traballo realizado no 

terceiro trimestre ata 1 punto: 

 Entrega de tódalas tarefas: ata 0,5 puntos. 

 Correcta execución e realización das actividades: ata 0,25 

puntos. 

 Calidade e presentación: ata 0,25 puntos. 

o O alumnado que non entregue a tarefa proposta no terceiro trimestre, 

non verá incrementada a súa nota con respecto á segunda avaliación en 

ningún caso.  
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades propostas e avaliables xiran en torno a dous formatos 

diferentes: 

o Fichas de repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda 

avaliación en formato PDF. 

o Fichas interactivas de reforzo, repaso e ampliación de contidos 

da primeira e segunda avaliación. 

o Videoconferencias con xogos e propostas dinámicas de repaso 

de contidos. 

o Videos de repaso e ampliación de contidos da primeira e 

segunda avaliación.´ 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

A adaptación de contidos e tarefas de aprendizaxe durante a terceira 

avaliación céntrase principalmente no repaso e reforzo dos contidos 

da primeira e da segunda avaliación. 

Para esta labor elabóranse popostas e actividades dinámicas para os 

alumnos cas seguintes características: 

o  Tarefas e actividades propostas ao alumnado en formato 

PDF enviadas a través de correo electrónico aos pais.  

A periodicidade de envío é semanal igual que a plantilla de 

corrección que se envía para que o propio alumnado se 

autoavalíe.  

As actividades propostas teñen un carácter dinámico e 

motivador (xogos, sopas de letras, manualidades…). 

Os pais devolven o traballo escaneado para a revisión final do 

docente. Unha vez revisado reciben os comentarios ou 

consellos pertinentes se fosen precisos a través de correo 

electrónico. 
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o Tarefas e actividades ao alumnado de carácter interactivo. 

Todos os alumnos foron dados de alta na páxina web 

es.liveworksheets.com para acceder a todo o material. 

Dispoñen dun caderno interactivo con xogos e actividades 

relacionadas cos contidos xa traballados. 

A periodicidade coa que se engaden novas fichas aos caderno 

interactivo é cada dous días, aínda que os alumnos e alumnas 

poden ir realizándoas ao seu ritmo. 

As fichas dos cadernos son de corrección automática, aínda 

que reciben posteriormente comentarios por parte da 

docente. Os alumnos poden ver reflectido directamente no 

caderno o comentario da mestra. 

o Videoconferencias co alumnado. De xeito puntual realízase 

alguna videoconferencia na que se propón unha alternativa 

dinámica, por exemplo, un xogo de mesa interactivo e serve 

para traballar algún dos contidos traballados. 

o Videos elaborados pola parte docente. O alumnado recibe de 

xeito puntual videos con explicacións, exemplos e 

presentacións nos que se amplían certos contidos xa 

traballados o se reforzan aqueles que segundo as actividades 

e tarefas que realizan se observa que necesitan repasar. 

 

Materiais e recursos 

 

Os materiais e recursos empregados son: 

o Fichas e materiais de elaboración propia en formato PDF e 

tamén interactivo. 

o Libro de texto. 

o Cadernos de traballo. 

o Plataforma es.liveworksheets.com. 

o Aplicación Screencast-O-Matic para os videos. 

o Ferramenta Meet para as videoconferencias. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: COLEXIO PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DO PILAR 

CURSO: TERCEIRO DE PRIMARIA 

MATERIA: RELIXIÓN 
 

  

 

 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase 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 
B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 

organización de información sobre a área (empregando as TIC e outras 

fontes), a realización dun produto, a documentación do proceso (a través do 

uso do porfolio) e a comunicación do resultados, valorando o esforzo e 

amosando actitudes de cooperación, participación e respecto. 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas 

coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume 

responsabilidades. 

 

B1.3.Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a comprender textos 
sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico. 

 

CSB1.3.1.Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de 

carácter social, xeográfico e histórico. 

 

B2.2.Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo as súas 

características principais, movementos e consecuencias máis directas que 

producen na súa vida diaria e no contorno próximo 

 

CSB2.2.1.Describe de forma sinxela os movementos terrestres, o eixe do xiro e os 

polos xeográficos. 

CSB2.2.2.Expón, de maneira sinxela, como se produce o cambio entre o día e a noite 

e as estacións do ano como consecuencia dos movementos terrestres. 

CSB2.2.3.Identifica a Lúa como satélite da Terra e describe algunha das súas 

características principais. 

B2.3.Identificar as capas da Terra segundo a súa estrutura sexa interna ou 

externa. Explicar que é un volcán, que acontece no momento da erupción e 

algunhas medidas de actuación básicas para a prevención de danos.  

 

 

 

 

 

CSB2.3.1.Identifica, cita e describe as capas da Terra. 

CSB2.3.2.Explica que é un volcán e que acontece cando entra en erupción e cita 

algunha medida para previr danos. 
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B2.4.Identificar as distintas formas de representar a superficie terrestre e 

localizar o lugar en que vive. 

 

CSB2.4.1.Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, 

planisferios e globos terráqueos. 

 

B2.5.Distinguir entre planos e mapas, incluíndo os planisferios, facendo 

sinxelas interpretacións con escalas e signos convencionais básicos sobre 

mapas ou planos da súa contorna próxima. 

CSB2.5.1.Diferencia entre plano, mapa e planisferios, interpreta unha escala sinxela 

nun mapa e identifica signos convencionais máis usuais e básicos que poden 

aparecer nel. 

B2.13.Explicar que é unha paisaxe, os seus elementos básicos e recoñecer os 

distintos tipos de paisaxes de Galicia. 

CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece as diferentes 

tipos de paisaxe básicas na comunidade autónoma. 
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2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

A información para avaliar ao alumnado de cara ao terceiro trimestre será 

recollida a través dos seguintes procedementos: 

o Revisión do traballo proposto e enviado ao alumnado. 

o Seguimento continuo da realización de actividades e tarefas. 

o Autoavaliación do propio alumnado. 

 

 

Estes procedementos serán concretados nos seguintes instrumentos: 

o Rexistro de entrega e observación do traballo proposto. 

o Rúbricas para avaliar a resolución de problemas matemáticos. 

o Rexistro da autoavaliación levada a cabo polo alumnado. 

 

Cualificación final 

 
A cualificación final será calculada atendendo aos seguintes puntos: 

o 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 En ningún caso o alumno levará unha nota inferior á acadada na segunda 

avaliación. 

o O alumnado poderá ver incrementada a nota co traballo realizado no 

terceiro trimestre ata 1 punto: 

 Entrega de tódalas tarefas: ata 0,5 puntos. 

 Correcta execución e realización das actividades: ata 0,25 

puntos. 

 Calidade e presentación: ata 0,25 puntos. 

o O alumnado que non entregue a tarefa proposta no terceiro trimestre, 

non verá incrementada a súa nota con respecto á segunda avaliación en 

ningún caso.  
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades propostas e avaliables xiran en torno a dous formatos 

diferentes: 

o Fichas de repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda 

avaliación en formato PDF. 

o Fichas interactivas de reforzo, repaso e ampliación de contidos da 

primeira e segunda avaliación. 

o Videoconferencias con xogos e propostas dinámicas de repaso de 

contidos. 

o Videos de repaso e ampliación de contidos da primeira e segunda 

avaliación. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

A adaptación de contidos e tarefas de aprendizaxe durante a terceira 

avaliación céntrase principalmente no repaso e reforzo dos contidos 

da primeira e da segunda avaliación. 

Para esta labor elabóranse popostas e actividades dinámicas para os 

alumnos cas seguintes características: 

o  Tarefas e actividades propostas ao alumnado en formato 

PDF enviadas a través de correo electrónico aos pais.  

A periodicidade de envío é semanal igual que a plantilla de 

corrección que se envía para que o propio alumnado se 

autoavalíe.  

As actividades propostas teñen un carácter xeral 

centrándonos dun xeito especial nos conceptos e procesos 

vistos ata o momento. 

Os pais devolven o traballo escaneado para a revisión final do 

docente. Unha vez revisado reciben os comentarios ou 

consellos pertinentes se fosen precisos a través de correo 

electrónico. 
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o Tarefas e actividades ao alumnado de carácter interactivo. 

Todos os alumnos foron dados de alta na páxina web 

es.liveworksheets.com para acceder a todo o material. 

Dispoñen dun caderno interactivo con xogos e actividades 

relacionadas cos contidos xa traballados. 

A periodicidade coa que se engaden novas fichas aos caderno 

interactivo é cada dous días, aínda que os alumnos e alumnas 

poden ir realizándoas ao seu ritmo. 

As fichas dos cadernos son de corrección automática, aínda 

que reciben posteriormente comentarios por parte da 

docente. Os alumnos poden ver reflectido directamente no 

caderno o comentario da mestra. 

o Videoconferencias co alumnado. De xeito puntual realízase 

alguna videoconferencia na que se propón unha alternativa 

dinámica, por exemplo, un xogo de mesa interactivo e serve 

para traballar algún dos contidos traballados. 

o Videos elaborados pola parte docente. O alumnado recibe de 

xeito puntual videos con explicacións, exemplos e 

presentacións nos que se amplían certos contidos xa 

traballados o se reforzan aqueles que segundo as actividades 

e tarefas que realizan se observa que necesitan repasar. 

 

Materiais e recursos 

 

Os materiais e recursos empregados son: 

o Fichas e materiais de elaboración propia en formato PDF e 

tamén interactivo. 

o Libro de texto. 

o Cadernos de traballo. 

o Plataforma es.liveworksheets.com. 

o Aplicación Screencast-O-Matic para os videos. 

o Ferramenta Meet para as videoconferencias. 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 


