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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

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

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar e extraer a información que se lle solicita. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a un mesmo e 
ás demais persoas nas actividades físicas, en distintos contornos incluíndo a natural 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. 

EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do 
sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol, tabaco e outras substancias. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

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. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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: 6º PRIMARIA 
MATERIA: LINGUA GALEGA 
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. Comprender textos orais diversos, procedentes da radio, da televisión ou da internet, 
interpretando as intencións explícitas así como as intencións, opinións e valores non explícitos. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, procedente da radio, da 
televisión ou de internet, identificando o tema e elaborando un resumo. 

B1.2.Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de comunicación como 
instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e valora os medios de 
comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

 
LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, clasificar, comparar e 
relacionar informacións. 

B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito académico. LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 
intervindo coas propostas propias. 

 
LGB1.4.5 Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e axusta a este a súa 
produción. 

B1.5. Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións dos e das demais. LGB1.5.1. Escoita atentamente as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen 
interromper. 

 LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. 
B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral. LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

 LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando preguntas. 
B1.10. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe activamente ao traballo en grupo. 
B1.12. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. 

 LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 
B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de 
soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e realizar inferencias determinando intencións e 
dobres sentidos. 

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

 
LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo, expositivo e 
argumentativo). 

 
LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, deducindo o significado de 
palabras e expresións polo contexto. 

 LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia información, opinión e publicidade. 

 LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

B2.2. Interpretar e comprender a información procedente de gráficos, esquemas e ilustracións. LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas conceptuais e 
ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a acompaña. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun texto. LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información nun texto. 

 LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información dun texto. 



 
 
 

   

 

 LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 
B3.1. Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os enunciados. 

 LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. 

 
LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha linguaxe 
non sexista. 

B3.2. Producir textos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, explicar e 
expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que 
sexan característicos dos medios de comunicación 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado 

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar información. LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar información: 
cuestionarios, enquisas, resumos, informes... 

B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información, tratamento dos textos e 
realización de presentacións. LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario. 

 LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma. 

 LGB3.5.3. Utiliza correctores de textos. 
B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua escrita 
como medio de comunicación. LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte. 

 LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 
B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas xerais e as de acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica, así como 
as demais normas ortográficas, e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

  

B3.4. Elaborar textos breves con creatividade. LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica. 

 LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe. 

B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión dos textos e 
contribúan á súa ilustración creativa. 

LGB3.6.1. Utiliza recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos de 
maneira creativa. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe adecuada nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación. 

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

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a lingua. 

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera palabra, seleccionando a acepción 
precisa segundo cada contexto. 

 



 
 

   
   

 

 

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 

 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 / HANGOUTS (para unha 

comunicación directa co alumnado) / ZOOM (posibles vídeo 

chamadas) 



 
 
 

   

 

 

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 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os 
puntos principais do texto.    

PLEB1.2. Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, 

indicacións ou outro tipo de información (por exemplo, números, prezos, 

horarios, nunha estación ou nuns grandes almacéns).  

 

B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi 
breves que requiran un intercambio directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares (un mesmo, a 
contorna inmediata, persoas, lugares, obxectos e actividades, gustos e 
opinións), nun rexistro neutro ou informal, utilizando expresións e 
frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos, aínda que en ocasións a pronuncia 
non sexa moi clara, sexan evidentes as pausas e titubeos e sexa 
necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación da persoa 
interlocutora para manter a comunicación. 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse e presentar a 

outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa 

clase; indicar as súas afeccións intereses e as principais actividades do seu día 

a día; describir brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu 

menú preferido, o aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar 

un tema que lle interese (o seu grupo de música preferido); dicir o que lle 

gusta e non lle gusta e dar a súa opinión)usando estruturas sinxelas e cunha 

pronuncia e entoación comprensible.  

 

B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se descoñecen.    

PLEB3.3. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postais e 

tarxetas) breve e sinxela que trate sobre temas familiares como, por exemplo, 

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

lugar, a indicación da hora e o lugar dunha cita, etc.  

B3.5. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se descoñecen. 

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

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

conduzan gran parte do argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.). 
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B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos 

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

usuais para realizar as funcións comunicativas que se perseguen.   

PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, 

postais, correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha 

invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa contorna inmediata 

(familia, amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e 

fai preguntas relativas a estes temas.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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

presentación, finalización das tarefas, etc.) 
 

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) 
- Actividades de expresión escrita (Writing) 
- Exercicios gramaticais (elaboración de oracións afirmativas, 

negativas e interrogativas 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 (incluídas End-of-Term 1 and 2 activities) 

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

- Material de Cambridge English (FLYERS) 
- Materiais British Council Kids 
- Apps para móbiles, tablets, etc. (Word Fun World, Monkey 

Puzzle...) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura como medio 
para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta 

▪ LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) . 

B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais e 
secundarias nos distintos tipos de textos. 

▪ LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos dos diferentes 
tipos de texto. 

▪ B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, respectando a 
súa estrutura e aplicando as regras ortográficas coidando a caligrafía, orde e presentación. 

▪ LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesivas e respectando as normas gramaticais e ortográficas.  

 
▪ B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua, explorando canles que desenvolvan a 
sensibilidade, a creatividade e a estética ▪ LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal. 

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 
coma as regras de ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

▪ LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras ou oracións.  
▪ LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e compostos nas formas persoais e 
non persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os verbos.  

 

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

▪ LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas. 
▪ LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas.   
▪ LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.  

 

▪ B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión escrita a través do coñecemento 
da lingua. 

▪ LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión escrita. 
▪ LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.  ▪ 
LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación.  
▪ LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til.  
▪ LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias 
 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe. ▪ LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo da aprendizaxe 

B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e interpretar algúns recursos da 
linguaxe literaria (metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras), e diferenciar as 
principais convencións formais dos xéneros. 

▪ LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións 
de obras clásicas e literatura actual 
 ▪ LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe figurada, personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos 
literarios. 
▪ LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas 
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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 contidos e de presentación 

Instrumentos: Tarefas de: 
-Comprensión lectora 
-Expresión escrita 
-Vocabulario 
-Ortografía 
-Gramática 
-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  

 
Neste 3º trimestre partiremos desa nota que se modificará nun máximo 
de + 1 punto en base aos seguintes criterios: 
-Calidade de contidos: ata un máximo de +0,5  
-Calidade de presentación: ata un máximo de +0,25  
-Grado de execución de tarefas: ata un máximo de +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 esta periodo de suspensión de clases 
presenciais están baseadas principalmente no repaso e reforzo de 
contidos xa traballados nos anteriores trimestres.  

Procúrase enviar cada semana unha serie de tarefas de modo que vaian 
traballando as diferentes destrezas ( lectura e comprensión, expresión 
escrita, vocabulario, ortografía, gramática). 

 

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. 

 

O envío de tarefas faise semanalmente aínda que as actividades van 

estructuradas por días correspondendo ás sesións lectivas da materia para 

quen prefira organizarse dese xeito. 

 

Plantéxanse e empréganse dúas modalidades de corrección de tarefas: 

 

a) Corrección personal por parte do profesor a cada alumno da 

totalidade do seu traballo e retorno á familia do resultado dese traballo 

coas pertinenentes anotacións. 

 

b) Autoavaliación por parte do alumnado (mediante o envío de 

resolución de tarefas no caso que proceda) e revisión e retorno dos 

resultados obtidos a cargo do profesor. Desta forma fomentamos que 

o alumno reflexione sobre os seus propios erros.  

 

 

Materiais e recursos 

 
Os materiais e recursos empregados para o traballo son principalmente: 
 

   -fichas 
- libro de texto  
-enlaces para acceder a unha páxina web onde poidan repasar e reforzar 
contidos. 
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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. 

 
 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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3ª avaliación 1.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identif. 

Estándar 

Competencias 

clave 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao 

mínimo 

consecución 

CONTIDOS COMÚNS 

B1.3 B1.4 MTB1.4.1 CMCT-CAA B1.4. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.  

 

MTB1.4.1.Propón a resolución de retos e 

problemas coa precisión, co esmero e co 

interese apropiado ao nivel educativo e a 

dificultade da situación.  

50% 

  MTB1.4.2 CMCT-CAA-

CCL 

B1.4. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático.  

 

MTB1.4.2.Desenvolve e aplica estratexias 

de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de 

exemplos) para crear e investigar 

conxecturas e construír e defender 

argumentos.  

70% 

 B1.6 MTB1.6.1 CMCT-CAA-

CCL-CD 

B1.6. Seleccionar e utilizar as 

ferramentas tecnolóxicas e estratexias 

para o cálculo para coñecer os 

principios matemáticos e resolver 

problemas.  

 

MTB1.6.1.Realiza un proxecto, elabora e 

presenta un informe creando 

documentos dixitais propios (texto, 

presentación, imaxe, vídeo, son...), 

buscando, analizando e seleccionando a 

información relevante, utilizando a 

ferramenta tecnolóxica axeitada e 

compartindo cos seus compañeiros.  

 

70% 
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B1.4 B1.5 MTB1.5.1 CMCT-CAA-

CSIEE 

B1.5. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.  

 

MTB1.5.1.Reflexiona sobre os problemas 

resoltos e os procesos desenvoltos, 

valorando as ideas claves, aprendendo 

para situacións futuras similares. 

70% 

  MTB1.5.2 CMCT-CAA-

CCL-CD 

B1.5. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas.  

 

MTB1.5.2.Utiliza ferramentas 

tecnolóxicas para a realización de 

cálculos numéricos, para aprender e para 

resolver problemas, conxecturas e 

construír e defender argumentos. 

100% 

B1.5 B1.6 MTB1.6.1 CMCT-CAA-

CCL-CD 

B1.6. Seleccionar e utilizar as 

ferramentas tecnolóxicas e estratexias 

para o cálculo para coñecer os 

principios matemáticos e resolver 

problemas. 

MTB1.6.1.Realiza un proxecto, elabora e 

presenta un informe creando 

documentos dixitais propios (texto, 

presentación, imaxe, vídeo, son...), 

buscando, analizando e seleccionando a 

información relevante, utilizando a 

ferramenta tecnolóxica axeitada e 

compartindo cos seus compañeiros.  

 

100% 
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2.AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Avaliación 

Procedementos: 

  -Avaliación continua 

  -Envío de tarefas semanalmente. 

  -Revisión e retorno das tarefas por parte da mestra. 

  -Rexistro individual e semanal das tarefas recibidas (execución das tarefas, 

presentación, calidade, etc) 

Instrumentos:  

 -Tarefas de reforzo, repaso, recuperación e ampliación de contidos  impartidos 

durante o curso. 

   -Tarefas de autoavaliación. 

   -Tarefas online en páxinas web.  

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 

Para establecer a nota da 3ª avaliación vai a terse en conta esta nota polo seu carácter 

continuo,  e en ningún caso poderá ser menor que esta última. A cualificación da 3ª 

avaliación poderá aumentarse ata 1 punto tendo en conta os seguintes criterios: 

 Máx. 1 punto : Tarefa presentada  (100% de execución de todas as tarefas, 

calidade e presentación) 

 Entrega e execución de todas as tarefas: ata 0,25 puntos. 

 Calidade (ben resoltas): ata 0,5 puntos 

 Presentación: ata 0,25 puntos 

 

Aquel alumnado que durante o transcurso da 3ª avaliación non presente ningunha das 

tarefas non poderá sumar puntos. 
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3.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades  

As actividades enviadas ó longo do 3º trimestre serán de repaso, reforzo, 

recuperación ou ampliación de contidos impartidos ó longo do curso. En 

ningún caso se enviarán tarefas ou actividades de avance de contidos novos. 

Estas actividades principalmente son: 

-Actividades de operacións básicas con distintos tipos de números (naturais, 

decimais, fraccionarios, etc) 

-Actividades de cálculo mental. 

-Actividades de resolución de problemas. 

-Actividades competenciais. 

-Actividades de competencia matemática. 

-Cuestionarios online a través da aplicación Quizizz. 

-Xogos matemáticos 

 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Tendo en conta que todo o alumnado ten conectividade, as tarefas envíanse ó 

correo electrónico das familias semanalmente.Nalgúns casos os alumnos/as 

teñen correo electrónico propio, polo que se envían tarefas ou correccións ó 

propio alumno/a, pero sempre informando á familia. 

Materiais e recursos 

-Libros de texto. 

-Cadernos de actividades. 

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

-Páxinas web 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

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 EMB1.1.1 
CCEC-CCL-
CAA 

Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un 
vocabulario preciso 

B1.4 B1.2 EMB1.2.1 
CCEC-CAA-
CCL 

Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de velocidade e intensidade, tras 
a escoita de obras musicais, con capacidade para emitir unha valoración destas 

B1.7 B1.3 EMB1.3.1 CSC-CCEC 
Coñece, entende e cumpre as normas de comportamento en audicións e representacións 
musicais 

B1.8 B1.3 EMB1.3.2 CSC-CCEC 
Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan a propiedade intelectual canto 
á reprodución e a copia de obras musicais 

B 2   

B2.4 B2.2 EMB2.2.1 CCEC-CAA 
Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, diferentes rexistros da voz, e 
agrupacións vocais e instrumentais 

B2.6 B2.2 EMB2.2.5 CAA-CCEC Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa achega ao 
enriquecemento persoal, social e cultural 

B2.7 B2.2 EMB2.2.7 CAA Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e amosa interese por traballar para corrixilos. 

B2.8 B2.2 EMB2.2.6 CSC 
Amosa respecto polo traballo das demais persoas e responsabilidade no traballo individual e 
colectivo 

B2.11 B2.3 EMB2.3.1 
CCEC-CAA-
CD 

Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre instrumentos, 
compositores/as, intérpretes e eventos musicais 

B 3   

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

B3.3 B3.1 EMB3.1.2 CCEC Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  

B3.4 B3.1 EMB3.1.5 CAA-CCEC Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma interna dunha obra musical e supón 
unha orde espacial e temporal.  

CONTIDOS 3ª AVALIACIÓN 

B 1   

B1.2 B.1.1 EMB1.1.1 
CCEC-CCL-
CAA 

Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un 
vocabulario preciso 



 
 

   

 

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  

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

                      - Entrega de todas as tarefas : ata 0.5 puntos 

                     - Correcta realización e execución das actividades: ata 0.25 puntos 

                      - Calidade e presentación: ata 0.25 puntos  

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



 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre 

 

 

 

 

 

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, 

reforzo e ampliación de contidos traballados nos trimestres anteriores. 

Proporcionaráselles fichas de xogos musicais e actividades interactivas.  

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

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

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

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

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

semana correspondente a medida que as van rematando. 

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

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

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

preguntando, comentando, resolvendo ou aclarando aspectos importantes 

para a realización das tarefas.  

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

alumnos as van realizando e reenviando.  

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

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

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

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

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

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados son os seguintes: 
- Libro de texto 
- Fichas de actividades de repaso, reforzo e ampliación. 
- Fichas de xogos. 
- Guías didácticas con distintos recursos educativos. 
- Recursos dixitais. 
- Paxinas web 



 
 
 

 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias vía correo electrónico 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, facendo 
predicións sobre sucesos naturais, integrando datos de observación directa e indirecta a partir 
da consulta de fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, 
elabora informes para o rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral e escrita, as conclusións. 

 
CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área 
manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos. 

 
CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de 
ilustracións ou notas etc). 

 CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de carácter científico. 
B1.2. Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que ocorren dunha forma natural como 
sobre os que ocorren cando se provocan a través dun experimento ou dunha experiencia. 

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na 
toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das decisións tomadas. 

B1.3. Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado pola seguridade propia e a dos seus 
compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo uso adecuado dos materiais 

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

 
CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de 
traballo e das tecnoloxías da información e comunicación. 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e presentar informes 
coas conclusións en diferentes soportes. 

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo 
información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de forma individual ou en 
equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

   
   

 

 

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 

 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 / HANGOUTS (para unha 

comunicación directa co alumnado) / ZOOM (posibles vídeo 

chamadas) 



 
 
 

   

 

 

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 
B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e a interpretación da arte e as imaxes fixas e en 
movemento nos seus contextos culturais e históricos, comprendendo de maneira crítica 

o significado e a función social, con capacidade para elaborar imaxes novas a partir 
dos coñecementos adquiridos. 

EPB1.2.6. Secuencia unha historia en viñetas nas que incorpora imaxes e textos, seguindo o 
patrón do cómic. 

▪ B2.1. Realizar producións plásticas  seguindo pautas elementais do proceso 

creativo, experimentando, recoñecendo e diferenciando a expresividade dos 

diversos materiais e técnicas pictóricas  e elixindo as máis axeitadas para a 

realización da obra prevista. 

▪ EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis axeitadas para as súas 

creacións,  manexando os materiais e instrumentos de forma adecuada, coidando o material 

e o espazo de uso. 

▪ EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, alegría, 

tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para cada caso (claroscuro, puntos, liñas, 

cores etc.). 

▪ EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións. 

▪ EPB2.1.4. Experimenta con materiais e texturas gráficas con creatividade e soltura. 

▪ B2.4. Utilizar as TIC para a busca e tratamento de imaxes, como ferramentas para 

deseñar documentos.  

▪ EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como fonte de 

información e documentación para a creación de producións propias.  

▪ B2.5. Realizar producións plásticas, participando con interese e aplicación no 

traballo individual ou de forma cooperativa, respectando os materiais, os utensilios e 

os espazos, desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, e apreciando a correcta e 

precisa realización dos exercicios e das actividades, a orde e a limpeza, o respecto 

polas normas, as regras e os/as compañeiros/as.  

EPB2.5.2. Respecta os materiais, os utensilios e os espazos. 

EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a realización 

correcta, precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das actividades. 
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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 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 
 RCB1.1.1 Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la dificultad 

de ser feliz 

 B2.1 
 RCB2.1.1 Identifica y valora expresiones recogidas en los libros 

sapienciales que enriquecen y mejoran a la persona 

 B3.2 
 RCB3.2.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida para 

obedecer al Padre con situaciones que viven los seres humanos 
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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 contidos e de presentación 

Instrumentos: Tarefas de: 
-Comprensión escrita 
-Expresión escrita 
-Vocabulario 

  -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  

 
Neste 3º trimestre partiremos desa nota que se modificará nun máximo 
de + 1 punto en base aos seguintes criterios: 
-Calidade de contidos: ata un máximo de +0,5  
-Calidade de presentación: ata un máximo de +0,25  
-Grado de execución de tarefas: ata un máximo de +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 esta periodo de suspensión de clases 
presenciais están baseadas principalmente no repaso e reforzo de 
contidos xa traballados nos anteriores trimestres.  

Serán tarefas do tipo: 
-Respostar a diferentes preguntas tras unha reflexión ou lectura dun texto 
-Completar frases / textos sinxelos coa palabra axeitada 
-Crucigramas ou sopas de letras sobre temas traballados 
-Reflexión  personal escrita sobre algún pasaxe da Biblia ou sobre 

situaciòns cotiás  
 

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. 

 

O envío de tarefas faise semanalmente. 

 

Plantéxanse e empréganse dúas modalidades de corrección de tarefas: 

 

a) Corrección personal por parte do profesor do traballo de cada 

alumno e retorno á familia do resultado dese traballo coas 

pertinenentes anotacións. 

 

b) Autoavaliación por parte do alumnado (mediante o envío de 

resolución de tarefas no caso que proceda) e revisión e retorno dos 

resultados obtidos a cargo do profesor.  Desta forma fomentamos 

que o alumno reflexione sobre os seus propios erros.  

 

 

Materiais e recursos 

 
Os materiais e recursos empregados para o traballo son principalmente: 
 

   -fichas 
- libro de texto  
-Biblia  
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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.Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e indirectas) 

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, 
reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito. 

B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter información e como 
instrumento para aprender, e expresar contidos sobre Ciencias sociais. 

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para 
elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

 
CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 
resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación. 

B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia no estudo. CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía 
axeitada aos temas tratados. 

B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñan a busca, 
selección e organización de textos de carácter social, xeográfico ou histórico, amosando 
habilidade para traballar tanto individualmente como de maneira colaborativa dentro dun equipo. 

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e 
organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico. 

B1.5.Valorar o traballo en grupo, amosando actitudes de cooperación e participación 
responsable, aceptando as diferenzas con respecto e tolerancia cara ás ideas e achegas alleas 
nos diálogos e debates. 

CSB1.5.1.Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e amosa habilidades 
para a resolución pacífica de conflitos. 

 
CSB1.5.2.Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, construtivo e 
solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático. 

B1.6.Respecta a variedade dos diferentes grupos humanos e valora a importancia dunha 
convivencia pacífica e tolerante entre todos eles sobre a base dos valores democráticos e os 
dereitos humanos universalmente compartidos. 

CSB1.6.1.Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos 
humanos sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos. 

B1.8.Valorar a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos, fomentando os 
valores democráticos. 

CSB1.8.1.Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos e fomenta os 
valores democráticos. 

B1.9.Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor aumentando as capacidades para 
aproveitar a información, as ideas e presentar conclusións innovadoras. 

CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, 
interese, creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan activo ante as circunstancias 
que lle rodean. 

 
CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma 
de decisións. 

  
B4.4.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. 

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

 
CSB4.4.2.Respecta os restos históricos e os valora como un patrimonio que debemos legar e recoñece 
o valor que o patrimonio arqueolóxico monumental nos achega para o coñecemento do pasado. 

B4.5.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 

CSB4.5.1.Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou un 
edificio antigo. 



 
 
 

   

 

 
CSB4.5.2.Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e europea como a riqueza compartida que 
hai que coñecer, preservar e coidar. 



 
 

   
   

 

 

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 

 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 / HANGOUTS (para unha 

comunicación directa co alumnado) / ZOOM (posibles vídeo 

chamadas) 



 
 
 

   

 

 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 


