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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 
ás outras persoas 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. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia 
motriz. 

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. Participa activamente nas actividades propostas para mellorar as capacidades físicas 
relacionándoas coa saúde. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

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 idea global e a información máis importante en textos 
orais moi breves con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso cotiá 
con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos presentes nas 
situacións comunicativas e conectados cos propios intereses e coas propias 
experiencias, articulados con claridade e lentamente, transmitidos de viva voz 

ou por a través de recursos multimedia que non distorsionen a mensaxe.    

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

PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos orais (contos, cancións e conversas) sobre temas familiares ou 
do seu interese e expresados con claridade e que conten con apoio visual. 

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

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas ou dramatizacións). 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis 
importantes 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. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos.    

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio 
visual, acorde a súa idade procedente dos medios de comunicación adaptados a súa 
competencia lingüística. 

B4.1. Escribir textos sinxelos propios, 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, 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.  

 

B5.5. Expresar nocións básicas relativas a rutinas, tempo, vestimenta e prezo. PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día, prezos, 

vestimentas… 

B5.6. Expresar e identificar localización de persoas, de obxectos e de lugares. PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización (obxectos, 
espazos, seres vivos …). 

B5.7. Solicitar e comprender o permiso, o acordo, a información, a 
preferencia, a axuda ou o desexo, a capacidade entre outras. 

PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o acordo, a 
preferencia, desexo ou a capacidade. 
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B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as 

funcións comunicativas propias do seu nivel.    

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados.   

PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan 

información.  
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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 (Listening) 
- Tarefas expresión oral (Speaking) 
- Tarefas de autoavaliación 

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 
 
A nota en ningún caso se verá diminuída na 3ª   avaliación. Poderá 
aumentarse en ata en 1 punto a nota atendendo aos seguintes 
criterios: 
→ máx. 1 punto: Tarefa presentada (100% de calidade das tarefas, 
finalización das mesmas e presentación) 
○ 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. 
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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. 

 

 
 

 

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) 
- Actividades de escoita (Listening) 
- Actividades de expresión oral (Speaking) 
- Exercicios gramaticais (elaboración de oracións sinxelas e respostas  

     curtas.       
- 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 
(fundamentalmente arquivos de audio ou vídeo) a través de whatsapp 
porque lles resultaba complexo adxuntala mediante correo electrónico. 

Materiais e recursos 

- Fichas de repaso das Unidades 1-4 con actividades referidas aos 2     
     primeiros trimestres. 

- Arquivos de audio e vídeo (debuxos animados, historias, diálogos 
     sinxelos, etc.) 

- Material de Cambridge English (nivel PRE-1 Starters) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
CONTIDOS COMÚNS - 1ª, 2ª E 3ª AVALIACIÓN 

 

Identificador 
contenidos 

Identificador 
criterios  

Identificador 
estándares 

Comp. Clave ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1 

B1.5 
 

LCB1.5.3. CCL Responde a preguntas correspondientes a la comprensión literal.  

BLOQUE 2 

B2.1   LCB2.1.1. CCL 
Lee en silencio y en voz alta, sin dificultad y con cierta expresividad, diferentes tipos de textos 
apropiados para su edad.  

B2.2 
 

LCB2.2.2.  CCL/CAA  

Resume textos leídos, de diferente tipología, adecuados a su edad, reflejando la estructura y 
destacando las ideas principales.  

B2.3   

LCB2.3.1. CCL/CAA  Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir del título y de las ilustraciones redundantes.  

LCB2.3.2 CCL/CAA  Identifica las palabras clave de un texto.  

LCB2.3.5. CCL/CCA  Interpreta  mapas conceptuales sencillos.  

LCB2.3.6.  CCL/CCA Se inicia en la utilización autónoma del diccionario en distintos soportes, en su trabajo escolar.  

 

B2.4/B2.5 B2.4 LCB2.4.1. CCL Dedica un tiempo semanal para la lectura voluntaria de diferentes textos. 

B2.6 B2.5 LCB2.5.3. CCL/ CAA 
Identifica el argumento de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: autor o 
autora y género.  

BLOQUE 3 

B3.2/B3.3 
B3.1 

LCB3.1.2. 
CCL/CAA 
CSIEE 

Escribe textos, organizando las ideas, utilizando elementos de cohesión básicos y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas básicas 

B3.1 LCB3.1.4. CCL/ CAA Presenta sus textos con caligrafía clara y limpieza: evitando riesgos, inclinación de líneas etc.  

B3.5 
B3.3 

LCB3.3.1. CCL/ CAA Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente 

B3.6 LCB3.3.2 CCL Reproduce textos dictados.  

B3.10 B3.5 LCB3.5.1. CCL/ CAA Elabora gráficas sencillas a partir de datos obtenidos de forma guiada.  



   

 

LCB3.5.2. 
CCL /CD/ 
CAA/CSIEE 

Elabora con creatividad textos breves de su interés: cuentos, anuncios, rimas, canciones, cómics, 
carteles, ilustrándolos para facilitar su compresión o mejorar su presentación.  

BLOQUE 4 

B4.7 B4.3 LCB4.3.3 CCL Utiliza las normas ortográficas básicas en sus producciones escritas.  

B4.11 
 

LCB4.5.1 
CCL /CD  
CAA 

Utiliza distintos programas educativos digitales y otros recursos didácticos a su alcance y propios de su 
edad como apoyo y refuerzo del aprendizaje.  

 

 

CONTIDOS 3ª AVALIACIÓN 

 

Identificador 
contenidos 

Identificad
or criterios 

Identificador 
estándares 

Comp. Clave ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B4.2 

B4.2 LCB4.2.3. CCL Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.  

B4.2 LCB4.4.2 CCL Utiliza correctamente las normas de concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita  

B4.9 B4.1 LCB4.3.3.  CCL Utiliza las normas ortográficas básicas en sus producciones escritas.  

B4.9 B4.4 LCB4.4.4.  CCL Usa los signos de puntuación al producir textos escritos.  

B4.1 B4.2 LCB4.2.1.  CCL Conoce, reconoce y usa sinónimos, antónimos, polisémicos o frases hechas en la expresión oral y escrita.  

 

 

 

 



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 competencia lectora (animación á lectura). 
- Fichas de comprensión lectora. 
- Fichas de adestramento en estratexias de lectura eficaz. 
- Xogos interactivos. 

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: 

 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. 



   

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre. 

 

 

 

 

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, 
reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores, 
actividades de competencia lectora ( animación á lectura), actividades de 
comprensión lectora, actividades de adestramento en estratexias de lectura 
eficaz, xogos interactivos... 

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. 
- Cadernos de actividades. 
- Fichas de actividades de repaso, reforzo e ampliación. Fichas de 

lectura. 
- 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. 

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

Identificador 
contidos 

Identificador 
criterios 

Identificador 
estándar 

Competencias 
clave ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 2 

B2.1 
 

LGB2.1.6 
CCL - CAA - 
CSIEE 

Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

B2.3 

  LGB2.1.3 
CCL - CAA - 
CSIEE 

Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, adecuado á súa idade 

  LGB2.1.7 
CCL - CAA - 
CSIEE 

Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das necesidades de cada momento 

B2.4 B2.2 LGB2.2.1 
CCL-CAA-
CSC-CSIEE-
CMCT 

Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións, relacionando esta 
co contido do texto que acompañan.  

B2.5 B2.3 

LGB2.3.1 CCL - CAA Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo 

LGB2.3.2 CCL - CAA Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas principais 

LGB2.3.3 CCL - CAA Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

LGB2.4.2 
CCL - CAA - 
CSIEE 

Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión, cando é preciso. 

LGB2.6.2 CCL Le textos en voz alta, sen dificultade e coa velocidade adecuada 

LGB2.6.3 CCL Le textos, adaptados á súa idade e aos seus intereses, en silencio e sen dificultade. 

LGB2.10.2 
CCL-CSC-
CAA-CSIEE 

Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

BLOQUE 3 

B3.1   

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

LGB3.1.4 
CCL - CSC - 
CCEC 

Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe. 

LGB3.1.6 
CCL-CAA-
CSIEE 

Usa o dicionario durante a elaboración de textos. 

B3.8 B3.7 LGB3.7.1 CCL-CD-CAA 
Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, 
limpeza, calidade caligráfica, interliñado … en calquera soporte 

BLOQUE 4 

B4.2   

LGB4.2.1 
CCL - CSC - 
CCEC 

Aplica xeralmente as normas de acentuación. 

LGB4.2.2 
CCL - CSC - 
CCEC 

Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas. 

 



 
 
 

 

CONTIDOS 3ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 3  

B3.5 B3.4 LGB3.4.1 
CCL-CSC-
CCEC-CAA-
CSIEE 

Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

BLOQUE 4 

B4.7 B4.5 LGB4.5.2 CCL-CAA Sinala intuitivamente o verbo e os seus complementos, especialmente o suxeito, en oracións.  

BLOQUE 5 

B5.5 B5.3 LGB5.3.1 CCL-CCEC Identifica o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: narrativa, poesía e teatro. 



 
 

 

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 competencia lectora (animación á lectura). 
- Fichas de comprensión lectora. 
- Fichas de adestramento en estratexias de lectura eficaz. 
- Xogos interactivos. 

 

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: 

 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. 



 
 
 

 

 

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, 
actividades de competencia lectora ( animación á lectura), actividades de 
comprensión lectora, actividades de adestramento en estratexias de lectura 
eficaz, xogos interactivos... 

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 
- Caderno de actividades. 
- Fichas de actividades de repaso, reforzo e ampliación. Fichas de 

lectura. 
- Guías didácticas con distintos recursos educativos. 
- Recursos dixitais. 
- Paxinas web 



 
 
 

 

4. Información e publicidade. 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias 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) 
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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 

B1.3 B1.4 MTB1.4.1. CMCT - CAA  Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático. 

B1.4 B1.5 MTB1.5.1 
CMCT-CSC-
CSIEE 

Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

B1.5 B1.6 MTB1.6.1. CMCT-CD-CAA 
 Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para aprender e resolver 
problemas. 

BLOQUE 2 

B2.20 B2.4 MTB2.4.1 CMCT-CAA 
Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división (de ata dúas 
cifras) con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución 
de problemas e en situacións cotiás. 

B2.22 B2.4 MTB2.4.2 CMCT 
Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir calquera 
número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir de múltiplos de 5, 25 e 50. 

B2.24 B2.4 MTB2.4.3 CMCT - CAA Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

B2.26 B2.5 MTB2.5.1 CMCT-CAA 

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

B2.27 B2.4 MTB2.5.2 
CMCT-CAA-
CSIEE 

Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas revisando as operacións 
empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e 
buscando outras formas de resolvelo. 



 
 
 

   

 

CONTIDOS 3ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 2  

B2.18 B2.4 MTB2.4.4 CMCT-CAA Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta. 

BLOQUE 3 

B3.5 B3.2 MTB3.2.2 CMCT 
Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma complexa e 
viceversa. 

BLOQUE 1 

B1.2 B1.3 MTB1.3.1 
CMCT-CAA-
CSIEE 

Profunda en problemas unha vez resoltos, analizando a coherencia da solución e buscando outras 
formas de resolvelos. 

BLOQUE 2 

B2.11 B2.3 MTB2.3.1 CMCT-CAA Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. 

 

 



 
 

   
   

 

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. 
- Actividades competenciais de matemáticas. 
- Talleres de aprendizaxe. 
- Xogos matemáticos.. 

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: 

 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. 



 
 
 

   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre. 

 

 
 
 
 
 

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores 

(actividades competenciais,actividades de operacións básicas e elementais, 

actividades de cálculo, resolución de problemas, talleres de aprendizaxe, 

xogos matemáticos...) 

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 
- Cadernos de actividades. 
- Fichas de actividades de repaso, reforzo e ampliación. 
- 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. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

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

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

 

 
Identificador 

contidos 
Identificador 

criterios 
Identificador 

estándar 

 
 

Competencias 
clave 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CONTIDOS COMÚNS 

B1         

B1.1 B1.1 EMB1.1.2 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 respecta as normas de comportamento en audicións e representacións musicais. 

B1.6 B1.2 EMB1.2.1 CCL-CCEC 
Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas 
manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

B1.12 B1.4 EMB1.4.1 CAA-CCEC Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

B1.14 B1.4 EMB1.5.2 CAA-CCEC Identifica as partes dunha peza musical sinxela e representa graficamente a súa estrutura. 

B2   

B2.1 B2.1 EMB2.1.3 
CCEC-CAA-
CSC 

Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 
acompañamento 

B2.4 B2.1 EMB2.1.4 CAA-CSC Analiza a interpretación e valora o resultado, amosando interese por mellorar. 

B3   

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

CONTIDOS 3ª AVALIACIÓN 

B2   

B2.8 B2.2 EMB2.2.1 CAA-CCEC 
Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha serie de 
elementos dados previamente, coñecidos e 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: 

 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. 



 
 
 

   

 

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. 

 



Adaptación DA PROGRAMACIÓN Didáctica.      CURSO 2019/2020 

CENTRO:  C.P.R. Plurilingúe  Nosa Sñra do Pilar FOZ 

CURSO:  4º P 
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DATA:   10-05-20 

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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2. Avaliación e cualificación. 

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

repaso, e no seu caso ampliación) 

4. Información e publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 
Identf 
contd 

Identf 
criter 

Identf 
estandr 

Compt 
básicas 

Estándadres de aprendizaxe 

B1.2 
 
 

B1.1 

 

CNB1.1.2 
 

CCL/CMCCT/CD 
 

Presentar as tarefas en soporte dixital de maneira correcta, 
clara e ordeada 

 
 

 CNB1.1.5 CAA/CMDDT 

 
Reflexiona sobre o traballo realizado 

  CNB1.2.2 CMCCT/CCL Emprega axeitadamente o vocabulario que 
corresponde a cada un dos bloques de contidos. 

B4.1 B4.1 CNB4.1.1 CMCCT/CSC Identifica e coñece a intervención da enerxía nos 
cambios da vida cotiá. 

B4.2 B4.1 CNB4.1.2 CMCCT/CCL/CSC 
CD 

Explica algunhas características e propiedades do aire 
e da auga e as actuacións necesarias para evitar a súa 
contaminación. 

B4.8 B4.2 CNB4.2.1 CMCCT/CCL 
CD 

Investiga e explica o comportamento  co medio 
ambiente 

B2.1 B2.1 CNB2.1.1 CMCCT 
CD 

Localiza os principais órganos vitais e entende a súa 
importancia no funcionamento do organismo. 

B3.1 B3.1 CNB3.1.1 CMCCT 
CD 

Observa, identifica e recoñece as características 
básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados 
do seu contorno, con criterio científico. 

 

CCL Comunicación lingüística  

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía  

CD Competencia dixital  

CAA Competencia aprender a aprender  

CSC Competencias sociais e cívicas  

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

CCEC Conciencia e expresións culturais  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Adapatación da programación a situación actual. 
- Programación de tarefas por sesións e semanalmente. 
- Envìo de tarefas a víspera da sesión. 
- Observación persoal e corrección das tarefas enviadas pola familia de 

forma online. 
- Reenvio das correccións e explicacións oportunas . 

 



Instrumentos: 
- Utilización do correo online da plataforma do colexio. 
- Utilización de teléfonos familiares para aqueles nenos que o precisen. 
- Rexistro das actividades realizadas. 
- Rexistro das actividades realizadas no tempo. 

 
- Libro de texto 

 

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. 

O traballo online servirá para recuperar as avaliacións pendentes ou 
mellorar a cualificación obtida nas anteriores avaliacións. 
Estas tarefas serán compensadas de forma positiva cun máximo dun 
punto sobre a nota. 
 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3ª TRIMESTRE 

 ACTIVIDADES 

 

-Actividades de repaso, reforzo e ampliación dos contidos da ¡ª e2ª 

avaliación . 

- Actividades de stándares  de aprendizaxe e competencias básicas 

relacionadas co Medio Ambiente e a saúde. 

- Actividades programadas por sesión. 

METODOLOXÍA 

 

-As tarefas son enviadas ós alumnos a víspera da sesión. 

-Os alumnos reenvían según van facendo. 

-O 89% do alumnado está conectado e desenvolvendo todo o  traballo no 

tempo. 

-O 7% do alumnado conecta de forma irregular, pero vai facendo tarefas  

con certo retraso. 

-O 4% non envía traballos pero non ten problemas de conexión. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

▪ B2.1. Coñecer e utilizar materiais, técnicas e códigos diversos que se utilizan nas 

producións artísticas. 

▪ EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, cores, texturas e 

materiais.  

▪ EPB2.1.2. Consegue dar sensación de profundidade e volume ás súas creacións.  

▪ EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con sentido estético, de forma cada 

vez máis autónoma.  

▪ EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e texturas (arxila, tecidos, papel etc.) para as súas 

creacións plásticas. 

 

▪ B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os espazos,  ▪ EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de forma responsable e axeitada os 

materiais, os instrumentos e os espazos.  

▪ EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as indicacións 

establecidas, e crea hábitos 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 nota 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). 
 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 NON PROCEDE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
 
NON PROCEDE 

Criterios de cualificación:  
 

 NON PROCEDE 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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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 

 

Identificador 
contenidos  

Identificador 
criterios  

Identificador 
estándares 

Comp. Clave ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1 

B1.1 B1.1 

RCB1.1.1 CCL        CCEC   
Localiza y describe situaciones de pecado descubiertas en los relatos de las religiones 
antiguas. 

RCB1.1.2 CCL/CSC CCEC  
Califica el tipo de pecado en situaciones de su entorno y las compara con las encontradas 
en los relatos de las religiones antiguas. 

B1.2 B1.2 RCB1.2.1 CAA         CSC Recuerda y acepta situaciones personales o sociales que necesitan de perdón.  

BLOQUE 2 

B2.1 B2.1 

RCB2.1.1 CCL        CSC   
Ubica en el relato las frases que expresan la falta de colaboración en la tarea de Dios y el 
rechazo de la amistad con Él, y las aplica a situaciones actuales. 

RCB2.1.2 
CCL/CAA        
CSC   

Recuerda y narra acontecimientos actuales en los que se ha rechazado la amistad con 
Dios. 

B2.2 B2.2 RCB2.2.1 CCL         CAA          Descubre y enumera las características del perdón de Dios en algunos relatos bíblicos. 

B2.3 B2.3 RCB2.3.1 CCL 
Identifica y describe comportamientos de la vida del rey David que se oponen a la 
voluntad de Dios. 

B2.4 B2.4 

RCB2.4.1 CAA         CSC 
Compara la actitud de David con situaciones personales en las que ha sentido la 
necesidad de ser perdonado. 

RCB2.4.2 CSC/CSIEECCEC 
Reconoce y expresa artísticamente escenas de la historia de David en las que Dios le 
perdona. Muestra respeto por las intervenciones de sus compañeros. 

BLOQUE 3 

B3.2 B3.3 RCB3.3.1 CCL       CSC 
Busca, subraya y comenta rasgos de la preferencia de Jesús por los más necesitados y 
los enfermos, en los textos evangélicos. 

B.3.3 B3.4 

RCB3.4.1 CCL    CMCT 
Secuencia ordenadamente escenas de la Historia de la Pasión e identifica las palabras de 
Jesús que expresan su relación con el Padre. 

RCB3.4.2 CCL 
Distingue y explica frases del relato de la oración del Huerto de los Olivos que expresan 
la obediencia de Jesús al Padre 

BLOQUE 4 

B4.1 B4.1 RCB4.1.1 CCL        CAA Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de Dios. 



 
 

   
   

 

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 recursos de Relixión Católica ( Cine para el aula ) 
- Xogos. 

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: 

 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. 
 



 
 
 

   

 

3. Avaliación e cualificación. 

 

 

 

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores. 

Proporcionaráselles fichas de xogos e usarase o caderno de actividades de 

Cine para el aula. 

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. 
- Guías didácticas con distintos recursos educativos. 
- Caderno de recursos de Relixión Católica, Cine para el aula 
- 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. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: COLEXIO NOSA SRA. DO PILAR 

CURSO: 4º PRIMARIA 
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS 
DEPARTAMENTO: PRIMARIA 
DATA: 06/05/2020 



 
 
 

   

 

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e organización de 
información sobre fenómenos previamente delimitados, a realización dun produto, a 
documentación do proceso e a comunicación do resultados. 

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

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

 CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa. 
B1.2.Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un comportamento de respecto e 
tolerancia ante as diferentes ideas e achegas alleas nos diálogos e debates, valorando o 
esforzo e amosando actitudes de cooperación, participación e respecto cara aos demais. 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo cooperativo 
valorando o esforzo e o coidado do material. 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como comprender diferentes linguaxes recollidos en 
textos de carácter social, xeográfico ou histórico. 

CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar 
sobre Ciencias sociais. 

 
CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 
resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación. 

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

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

B4.6.Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos como espazos onde se 
ensina e aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura, 
apreciando a herdanza cultural. 

CSB4.6.1.Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou un 
edificio antigo. 

  

  

  

  

  
 

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. SI 

 Intercambios orais co alumnado. ESCASOS 

 Probas específicas. SI 

Instrumentos: 

 Traballos semanais, globalizadores e interdisciplinarios. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 

 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 

 

 A cualificación final, calcularase tomando como base esta nota, e 

sumaranse os resultados dos traballos semanais propostos na 3ª 

avaliación. 

 

 Estes traballos en ningún caso terán unha connotación negativa. 

 

 A puntuación máxima obtida pola elaboración destes traballos será de 

0,75 puntos, polo que a cualificación total dos traballos será 

calculada mediante unha media. 

 

 Criterios de cualificación dos traballos semanais: 

 Traballo NON entregado ou MAL elaborado → 0 pts. 

 Traballo entregado REGULAR elaborado   → 0,25 pts. 

 Traballo entregado BEN elaborado              → 0,5 pts. 

 Traballo entregado MOI BEN elaborado     → 0,75 pts. 

 

 Criterios de avaliación dos traballos semanais: 

 Presentación / organización 

 Ortografía / puntuación 

 Tarea completa (incompleta) 

 Creatividade / orixinalidade 



 
 
 

   

 

 

 Cohesión e expresión persoal evitando plaxios 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 

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

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

 

 

Seguirán as mesmas premisas tanto para a avaliación como para a  

cualificación que o resto do alumnado (citadas anteriormente). 



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 lectivas flexivas, buscarase evitar 

desigualdades e sobrecargas. 

 

 A comprensión lectora, a expresión escrita, o emprendemento e 

as TICS, serán os puntos fundamentais e base de traballo do 

alumnado. 

 

 Indagando e investigando, para despois sintetizar segundo o nivel 

e a comprensión correspondente, repasaranse e reforzaranse 

contidos xa traballados.  

 

 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 

Informarase ás familias vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 


