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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Comprender o sentido xeral de textos orais 
propios da súa idade (contos breves e sinxelos, 
rimas infantís, cancións adiviñas moi evidentes) 
emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 
e de viva voz ou por medios técnicos que non 
distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio 
visual moi redundante que axude á comprensión. 

 

Comprende a información esencial dun conto, rima ou 
canción moi breves, e moi sinxelos, previamente 
traballados, emitidos lentamente, cunha pronuncia 
ben articulada, e con apoios visuais moi redundantes 
que axuden á comprensión. 

Comprender preguntas e informacións relativas á 
información persoal básica (nome, idade, 
gustos…), instrucións elementais e peticións 
relativas ao comportamento na aula. 

 

Comprende preguntas básicas(nome, idade e gustos) 
sobre si mesmo/a e dos e das demais. 

Sigue instrucións e comprende peticións relativas á 
vida escolar e da súa contorna (Open/close the book, 
sit down…). 

BLOQUE 2 PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Participar activamente en conversas que requiran 
un intercambio directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre temas moi 
familiares, aínda que en ocasións a pronuncia non 
sexa tan clara e poida provocar 

Pregunta e responde para dar/obter información en 
conversas básicas (nome, idade, gustos). 

Amosa unha actitude de escoita atenta. 

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

Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos 
e breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de 
xogos. 

BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar o tema e comprender o sentido xeral e 
as ideas principais en textos simples e breves 
relacionados con temas familiares e de interese 
para o alumnado, que contan con apoio visual. 

Comprende palabras e frases simples en textos moi 
sinxelos relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 
previamente traballados oralmente, amosando una 
entoación e pronuncia adecuadas. 

Le en voz alta textos sinxelos e previamente 
traballados de forma oral, con entoación e 
pronuncia comprensibles. 
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BLOQUE 4 PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Escribir textos moi curtos e sinxelos, 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. 

 

Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa 
vida cotiá traballadas previamente de forma oral. 

Escribe frases moi sinxelas, organizadas con 
coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado 
co tema da escritura. 

BLOQUE 5 COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 

Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social. 

Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si 
mesmo/a e dos e das demais. 

Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas 
de cortesía (Please, thank you, excuse me…). 

Identifica, asocia e menciona palabras e frases 
simples moi próximos á súa idade con imaxes 
ilustrativas que clarifican o seu significado. 

Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese 
aos demais utilizando as fórmulas de cortesía 
básicas. 

Expresar e identificar os seus gustos. 
Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle 
gusta. 

Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. 

Diferenza preguntas e respostas moi simples. 

Obter e dar información básica persoal, á súa 
contorna máis inmediata e na situación de 
comunicación propia da aula. 

Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, 
bored…). 

Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. 

Comprende e usa adecuadamente o vocabulario 
básico necesario para participar nas interaccións de 
aula, ler textos infantís moi sinxelos e escribir con 
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léxico traballado previamente de forma oral. 

 
 

2. Avaliación e cualificación. 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado para 
valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, mapas 
mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con actividades 
relacionadas e exercicios para traballar os diferentes bloques de 
contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo de 
todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste tempo 
non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen entrega 

tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética entre 

a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a suspensión das 
clases presenciais sempre e cando fose realizado seguindo as pautas 
marcadas polas docentes e realizado satisfactoriamente. Este traballo 
servirá para mellorar a nota global do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. No seu 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 

pendente lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a súa 
adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación. 
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móvil, ordenador, Tablet…) 
 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 
• Presentacións elaboradas polo docente en Genially 

 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 5 DE 87 CENTRO: CPR PLURILINGÚE MARISTAS – EL PILAR- 

CURSO: 2º  EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: INGLÉS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: CPR PLURILINGÜE MARISTAS - EL PILAR - 

CURSO: 2º  EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

DATA: 14 DE MAIO DE 2020 



 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 6 DE 87 CENTRO: CPR PLURILINGÚE MARISTAS – EL PILAR- 

CURSO: 2º  EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: INGLÉS  

  

 

 
 
 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

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

 
4. Información e publicidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 7 DE 87 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: MATEMÁTICAS  

  

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Ler, escribir e ordenar números enteiros 
utilizando razoamentos apropiados. 

Le, escribe e ordena números ata o 999. 

Realiza correctamente series tanto ascendentes como 
descendentes. 

Interpretar diferentes tipos de números 

segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá. 

Descompón e compón números naturais, 

interpretando o valor de posición de cada unha das 

súas cifras. 

Identifica os números pares e os impares. 
 

Realizar operacións e cálculos numéricos 
mediante diferentes procedementos, incluído o 
cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 

Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e 
resta na resolución de problemas contextualizados. 
 
Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da 
multiplicación na resolución de problemas 
contextualizados. 
 

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

Resolve problemas que impliquen o dominio dos 
contidos traballados. 
 

Coñecer e utilizar o quilómetro, o metro e o 
centímetro como unidades de medida de 
lonxitude. 
 

Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro 
como unidades de medida de lonxitude. 

Coñecer e utilizar o quilo, o medio quilo e o 
cuarto quilo como unidades de medida de peso. 
 

Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo 
como unidades de medida de peso. 

Coñecer e utilizar o litro, medio litro e cuarto 
litro como unidades de medida de capacidade. 
 

Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro como 
unidades de medida de capacidade 

Coñece as unidades básicas de medida do Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, 
medias e cuartos) 
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tempo e as súas relacións, utilizándoas para 

resolver problemas da vida diaria. 

Coñece o valor e as equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea. 

Coñece a función e o valor das diferentes moedas e 
billetes do sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver problemas en situación 
reais como figuradas. 

Identificar e resolver problemas adecuados ao 
seu nivel. 

Resolve problemas sinxelos de medida 
 

Identificar e completar figuras simétricas. Completa figuras partindo do seu eixe de simetría. 

Interpretar representacións espaciais realizadas 
a partir de sistemas de referencia e de obxectos 
ou situacións familiares. 

Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos. 

 
 

2. Avaliación e cualificación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado para 
valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con actividades 
relacionadas e exercicios para traballar os diferentes bloques de 
contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo de 
todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a suspensión 
das clases presenciais sempre e cando fose realizado seguindo as 
pautas marcadas polas docentes e realizado satisfactoriamente. Este 
traballo servirá para mellorar a nota global do curso. (1 ou 2 puntos 
máximo).  

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de materia 
pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. No 
seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a súa 
adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 
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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  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días a través da 
plataforma creada https://primerciclomaristas.blogspot.com/ 
segundo o horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 
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4.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

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

 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Conocer los sacramentos Identificar los siete sacramentos 

Reconocer el Bautismo como medio para formar 
parte de la Iglesia. 

Conoce y explica con sus palabras el sentido del 
Bautismo.  

 

Identifica a los padres, padrinos, presbíteros y 
bautizados como pueblo generado por Jesús.  

Observar y comprender los signos presentes en la 
liturgia bautismal.  

Asocia los elementos materiales del agua, la luz y el 
óleo con su significado sacramental.  

Identificar la acción de Dios en la historia en 
relatos bíblicos.  

 

Conoce, memoriza o reconstruye relatos bíblicos de la 
acción de Dios en la historia. 

 
Selecciona y representa distintas escenas bíblicas que 
reflejan la acción de Dios en la historia. 

Conocer y valorar en la vida de los patriarcas los 
rasgos de Dios Padre: protección, cuidado y 
acompañamiento.  

Asocia expresiones y comportamientos de los 
patriarcas en los relatos bíblicos.  

 
Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la 
salvación del hombre.  

 

Escucha y describe con sus palabras momentos en los 
que Dios ayuda al pueblo de Israel.  
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2.Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 
• Pataforma Genially con presentacións elaboradas polo 
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docente. 
 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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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. 
 

1. Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e competencias 
imprescindibles 

Criterios de 
avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

1ª avaliación 
Unidade 1: SINTO  E COÑEZO O MEU CORPO 

1.1. Identificar as 
diferentes partes 
corporais que 
interveñen no 
movemento 

1.1.1. Recoñece  as partes do corpo propias e segmentos 
corporais  (cabeza, tronco, extremidades) e articulacións 
en si mesmos. 

CCL 

CD 
 1.1.3. Respecta a diversidade de realidades corporais e de 

niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da 
clase. 
1.1.4. Recoñece as diferentes partes do corpo en si 
mesmo e nos outros, verbalizando o seu papel en 
distintas accións motrices. 

CCA 

1.4. Discriminar 
dereita e esquerda no 
seu propio corpo 

1.4.1. Utiliza adecuadamente a dereita e a esquerda con 
brazos e pernas en acciones que se lle solicitan 
 

CAA 

CCL 

1.4.2. Identifica a dereita e a esquerda en si mesmo e nos 
demais. 

1.5. Adoptar 
diferentes posturas 
corporais 

1.5.1. Adopta as posturas corporais que se lle solicitan 
 

CCL 
CAA 

1.5.2. Recoñece posturas correctas e incorrectas e as fai. 

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

1.6.1. Intenta cumprir as normas básicas do coidado do 
corpo en relación coa hixiene e coa autonomía. 
 

CCA 

CSIEE 

1.6.2.Coñece os hábitos alimentarios saudables . 
 
1.6.3. Expón as súas ideas expresándose de forma correcta 
en diferentes situacións e respecta as opinións dos demais. 

1.8 Acepta as normas 
do uso do materiais 

1.8.1. Participa na recollida e organización de material 
utilizado nas clases. 

CSC 
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regras establecidas. 1.8.2. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda 
e os resultados das competicións e xogos con 
deportividade.  

CSC 
CAA 

Unidade 2: : RESPIRO E CONTROLO O MEU CORPO 
2.1. Tomar conciencia 
do funcionamento 
básico da respiración 

2.1.1. Identifica e utiliza as dúas vías de toma e saída do 
aire (boca e nariz), en inspiración e expiración, en 
diferentes situacións. 

CAA 

2.2. Identificar as 
sensacións corporais 
asociadas a distintas 
acciones motrices 

2.2.1. Realiza adecuadamente acciones de tensión e 
distensión muscular cos grandes grupos musculares en 
xogos de contraste de sensacións 

 

 

CAA 
CSIEE 

2.3. Explorar distintas 
posturas en equilibrio 
estático e dinámico. 

2.3.1. Mantén o equilibrio ao realizar diferentes posturas 
variando o número de apoios e a base de sustentación en 
posición estática. 

CAA 
 

 

 
2.5. Realizar 
desprazamentos 
mantendo o 
equilibrio. 

2.5.1. Iniciase no equilibrio dinámico a unha altura 
determinada. 

CAA 

2.5.2. Realiza sinxelos circuítos con distintos tipos de 
desprazamentos e sobre distintas superficies mantendo o 
equilibrio. 

     CAA 
 CSC 

2.5.4. Se despraza en liña recta mantendo un obxecto en 
equilibrio 
2.5.5 Mantén o equilibrio en desprazamentos; pata coxa, 
salto pés xuntos, camiñar rápido,… 

2ª avaliación 
Unidade 3: UNHA AVENTURA POLO ESPAZO E O TEMPO (II) 

3.1. Orientarse no 
espazo próximo 
tomando como 
referencia o propio 
corpo. 

 

3.1.1. Se despraza correctamente na dirección que se lle 
solicita seguindo un recorrido determinado 

CAA 
CMCCT 

3.2. Orientarse no 
espazo próximo 
respecto a un obxecto 
determinado. 

3.2.1. Se sitúa espacialmente respecto os obxectos e 
compañeiros segundo se lles solicita 

CAA 
  CSC 
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Unidade 4: O MEU CORPO SE EXPRESA (II) 
 
4.1. Representar 
emoción e estados de 
ánimo básicos 

4.1.1. Recoñece e representa emocións contrapostas a 
través de xestos 

CSC 

4.1.2. Representa estados de ánimo propostos en xogos e 
contos 

CSC 

CCED 

4.2. Imitar e 
representar 
personaxes, obxectos, 
animais e accións 
familiares 

4.2.1. Representa personaxes, animais e accións na 
narración dun conto 

 CSV 
CCED 

4.4. Integrar nocións 
espaciais e temporais 
có movemento en 
danzas e bailes 
sinxelos 

 

4.4.1. Reproduce estruturas rítmicas executando bailes e 
danzas sinxelas 

 CMCCT 

 CCA 

6.9 Respectar as 
normas de uso de 
materiais e espazos 

6.9.1 Usa adecuadamente as instalacións e os materiais   CAA 

Unidade 5: CORREMOS, SALTAMOS E XIRAMOS 
5.1. Identificar e 
utilizar tipos de 
desprazamento 

5.1.1. Utiliza formas básicas de desprazamento 
coordinando os movementos de brazos e pernas 

 CAA 

 5.1.2. Utiliza distintos tipos de desprazamento variando 
os puntos de apoio y en diferentes situacións 
adaptándose os cambios de dirección e ritmo sen perder 
o equilibrio. 

 
 CAA 

5.2. Identificar e 
empregar tipos de 
salto 

5.2.1. Utiliza diferentes tipos de saltos, en altura e na 
profundidade, variando os puntos de apoio e as 
frecuencias (salto altura, salto pés xuntos, lonxitude, 
comba,…) 

 CAA 
 

5.2.2. Salta coa comba con diferentes ritmos con e sen 
desprazamento. 
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5.2.3. - Realiza as fases principais do salto: impulso e 
caída, cunha e con ambas pernas. 

  

5.5. Realizar xiros 
básicos sobre o eixe 
corporal lonxitudinal 
mantendo o 
equilibrio xeral na 
acción 

5.5.1. Realiza xiros básicos sobre o eixe lonxitudinal en 
diferentes posturas mantendo o equilibrio xeneral na 
acción (croqueta e xiro sobre si mesmo vertical, voltereta 
adiante) 

CCA 
 

5.6. Utilizar as 
habilidades motrices 
básicas para resolver 
retos motores 
adecuándose as 
normas e 
requirimentos dos 
mesmos 

5.6.1. Utiliza as habilidades motrices básicas en xogos de 
distinto tipo para resolver problemas motores básicos 
adecuándose as normas e requirimentos dos mesmos 

CCA 

CSIEE 

CSC 
5.6.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de 
cooperación e oposición. 

3ª avaliación (para repaso, avaliar subida nota e para ampliación contidos) 
Unidade 6: XOGAMOS CON MÓBILES E IMPLEMENTOS 

6.2. Coñecer, 
explorar, reproducir e 
imitar as formas 
globais de 
autolanzamento, 
recepción, golpeo, 
etc. 

6.2.1. Reproduce e imita  formas de autolanzamentos, 
lanzamentos e recepcións variadas a proposta do mestre, 
aplicando as habilidades motrices aprendidas e seguindo 
tutoriais. 

 

CAA 

6.2.2. Practica exercicios de precisión a partir dun 
tutorial. 

6.3. Botar un balón 
con ambas mans. 

6.3.1 Bota con unha man ou con dúas e alternando. CAA 

 
6.5. Adaptar a forma 
de lanzamento a 
diferentes situacións 
motrices 

6.5.1. Realiza as habilidades que impliquen manexo de 
obxectos con coordinación dos segmentos corporais 
iniciando os xestos axeitados. 

CD 

6.5.2. Practica xogos interactivos e xogos organizados 
axudado pola sua familia. 

6.7 Recoñecer a 
diversidade de 
actividades físicas, 
lúdicas, deportivas en 

6.7.1. Coñece búscando a información na casa, xogos 
tradicionais de Galicia.  

CD 

CCEC 
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especial as de Galicia. 

 6.7.2. Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia 
seguindo as regras básicas adaptados o interior da casa. 

 

CD 

CCEC 
 

 6.7.3 Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para 
buscar información. 

CD 

6.8 Manifestar 
respecto cara ao 
contorno e o medio 
natural nos xogos e 
actividades ao aire 
libre. 

6.8.1 Participa en actividades no medio natural adaptadas 
o seu contorno cercano 

CSC 
 

 6.8.2 Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar 
algunha actividade fóra da casa. 

 CSC 

6.9 Respectar as 
normas de uso de 
materiais e espazos 

6.9.1 Adapta o espazo da casa para realizar as actividades 
recomendadas.  

CSIEE 
CAA 

6.9.2 Ten iniciativa para empregar materiais de reciclaxe 
que teña na casa para realizas as actividades físicas. 

6.9.3. Recolle o material que emprega nos exercicios  CAA 

Unidade 4: O MEU CORPO SE EXPRESA (II) Continuar co tema da 2ª avaliación 
4.4. Integrar nocións 
espaciais e temporais 
có movemento en 
danzas e bailes 
sinxelos 

 

4.4.1. Reproduce estructuras rítmicas executando bailes e 
danzas sinxelas (tic-toc, just dance, “quérote máis”) 

CAA 

4.3. Practicar bailes e 
danzas populares 
sinxelas 

4.3.1. Realiza bailes e danzas populares galegas sinxelas 
por parellas e en grupo reproducindo unha estrutura 
rítmica sinxela.(con motivo do día das letras galegas) 

CSIEE 

Repaso con actividades adaptadas a casa e a súa contorna dalgúns estándares da 1ª e 2ª avaliación 
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Nomenclatura competencias: 
• CCL: Competencia en comunicación lingüística 
• CSC: Competencias sociais e cívicas 
• CAA: Competencia para aprender a aprender 
• CD: Competencia dixital 
• CCEC: Conciencia e expresión culturais 
• CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
• CSIEE: Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

 
Lenda das cores: 

A cor laranxa dos estándares corresponde os que aparecen na Doc, sacando deles os 
imprencindibles. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado para 
valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con actividades 
relacionadas e exercicios para traballar os diferentes bloques de 
contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo de 
todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste tempo 
non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen entrega 

tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética entre 

a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a suspensión das 
clases presenciais sempre e cando fose realizado seguindo as pautas 
marcadas polas docentes e realizado satisfactoriamente. Este traballo 
servirá para mellorar a nota global do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. No seu 
lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a súa 
adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 
• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
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• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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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 

Favorecer un clima de cohesión de grupo 
respectando as normas da comunicación. 

Favorece o clima de cohesión no grupo ao 
respectar as normas de comunicación. 

Producir textos seguindo guías e modelos 

Crea textos seguindo unha planificación 
previa, realizada con axuda do profesor ou 
profesora. 

 

Participa en situacións espontáneas de 
intercambio comunicativo, propoñendo 
temas e aportando opinións. 

Utilizar estratexias, habilidades e normas na 
interacción e comunicación cos demais. 

Comprende a información xeral en 
interaccións orais. 

 Adecua a entonación e o ton de voz á 
función (saudar, despedirse, preguntar e 
responder preguntas) e ao tipo de texto en 
situacións rutineiras e en contextos 
coñecidos. 

Clasificar palabras segundo o seu número de 
sílabas e distinguir características destas. 

Separa correctamente as palabras en 
sílabas. 

 Clasifica palabras de acordo coas 
características das súas sílabas. 

  

Ordenar correctamente as palabras na oración. Ordena as palabras nas oracións. 

Coñecer o abecedario. Recoñece as letras do abecedario e 
distingue entre vocales e consonantes. 

 Coñece o abecedario e ordena as palabras 
por orde alfabético. 

Usar as maiúsculas. Usa as maiúsculas. 
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Recoñecer o uso do punto.  Identifica as oracións dun  texto axudándose 
do punto de separación. 

 Recoñece a utilidade do punto e os seus 
implicaciones ortográficas. 

Producir textos referentes á vida cotiá, seguindo 
guías e modelos: a nota. 

Produce textos escritos con distintas 
intencións e atendendo a diferentes 
situacións comunicativas partindo de 
modelos previos: a nota. 

Comprender o sentido global dun texto sinxelo 
tanto de ámbito cotián como académico: 
textos descriptivos, narrativos, expositivos, 
instructivos e literarios. 

Identifica o sentido global dos textos en 
lectura silenciosa. 

Narrar situacións: anécdotas persoais. Narra, seguindo unha orde lóxica e 
cronolóxico, e utilizando con propiedade 
expresións temporais: anécdotas persoais. 

Distinguir entre nomes comúns, propios, 
individuais e colectivos. 

Identifica e clasifica correctamente os nomes 
comúns, propios, individuais e colectivos. 

Usar correctamente a coma nas enumeracións Usa correctamente a coma nas 
enumeracións. 

Producir textos argumentativos seguindo guías e 
modelos: a felicitación. 

Escribe con coherencia e vocabulario 
adecuado textos persoais nos que se 
expresan pensamentos, desexos e 
sentimentos, e que desenvolven a 
creatividade. 

Ler o texto coa pronunciación, o ritmo e a 
entonación adecuados. 

Le en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados á súa idade con velocidade, 
fluidez  

Comprender as descricións orais  Comprende as descricións orais. 

Realizar descricións sinxelas de persoas. Describe persoas seguindo unha orde e 
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usando aqueles adjetivos e adverbios que 
resulten pertinentes. 

Identificar e usar os artigos en textos breves.  Identifica e usa os artigos en textos breves. 

Adecuar o uso dos artigos. Adecua o uso dos artigos. 

Sistematizar a adquisición de vocabulario a través 
dos textos. 

Recoñece sinónimos. 

Identificar e usar os signos de interrogación e 
de exclamación. 

Identifica e usa os signos de interrogación e de 
exclamación. 

Ler e recoñecer textos propios da literatura 
infantil: o conto. 

Le textos propios da literatura infantil: o conto. 

Recoñecer as partes principais dun conto. 
Inventar un conto con axuda dos compañeiros. 

Coñece as partes dun conto 
(presentación, nó, desenlace). 

Sistematizar a adquisición de vocabulario a través 
dos textos. 

Recoñece antónimos. 

Aplicar a regra ortográfica na escritura de 
palabras con m antes de p e b. 

Escribe coa caligrafía e a ortografía correctas 
palabras que conteñen m antes de p e b. 

Producir textos descriptivos siguiendo guías e 
modelos. 

Produce textos escritos con distintas 
intenciones e atendiendo a diferentes 
situaciones comunicativas partiendo de 
modelos previos: la descripción de animales. 

Ler e recoñecer textos propios da literatura infantil. Le textos propios da literatura infantil. 

Dramatizar e representar, mediante xestos e 
palabras, escenas de contos. 

Dramatiza e representa, mediante xestos e 
palabras, escenas de contos. 

 

Utilizar adjetivos cualificativos. Utiliza adjetivos para atribuír calidades aos 
nomes. 
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Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

Aplica sufijos para crear diminutivos dunha 
palabra presente nun texto ou dada. 

Utilizar palabras sinxelas que conteñan os 
grupos inseparables bl e br. 

Utiliza palabras sinxelas que conteñan os 
grupos inseparables bl e br. 

Compoñer textos asociados a imaxes: cómics Compón cómics sinxelos. 

Ler e recoñecer textos propios da literatura infantil: a 
fábula. 

Le textos propios da literatura infantil: a 
fábula. 

Comprender la información general en 
interacciones orales. 

Comprende la información general en 
interacciones orales. 

Realizar descripciones sencillas de lugares. Describe escenas del mundo real o de 
representaciones de distinto soporte, 
siguiendo un orden y usando aquellos 
adjetivos y adverbios que resulten 
pertinentes. 

Distinguir el género y el número en los 
nombres. 

Reconoce el género y el número en los 
nombres. 

Establecer las concordancias de género y de 
número. 

Establece las concordancias de género y de 
número entre las palabras de la oración. 

Sistematizar la adquisición de vocabulario a 
través de los textos. 

Aplica sufijos para crear 
aumentativos a una palabra 
presente en un texto  

Conocer y emplear del sistema de 
lectoescritura. 

Sigue un plan de escritura sistemático 
que incluye distintos tipos de dictados: c y 
z. 

Conocer la correspondencia entre fonemas y 
grafías en contextos significativos. 

Codifica y descodifica todos los fonemas y 
grafías de la lengua castellana, 
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estableciendo relaciones entre la palabra y 
sus partes. 

Producir escritos personales siguiendo guías y 
modelos: la carta. 

 

Produce textos escritos con distintas 
intenciones y atendiendo a diferentes 
situaciones comunicativas partiendo de 
modelos previos: la carta. 

Leer y reconocer textos propios de la literatura 
infantil: la leyenda 

Lee textos propios de la literatura infantil: la 
leyenda. 

Elaborar leyendas sencillas empleando de 
forma coherente la lengua escrita para 
expresar situaciones comunicativas concretas. 

 

Elabora leyendas sencillas a partir de pautas 
o modelos dados. 

Leer el texto con la pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados. 

Lee diferentes tipos de textos apropiados a 
su edad con velocidad, fluidez y entonación 
adecuadas. 

Utilizar estrategias para la comprensión lectora. Desarrolla estrategias eficaces (utilizar el 
diccionario o preguntar acerca del 
vocabulario desconocido) para mejorar la 
comprensión del texto objeto de trabajo. 

Reproducir textos orales. Narra o recita, utilizando los recursos 
extralingüísticos convenientes: adivinanzas, 
retahílas y trabalenguas. 

Memorizar textos breves de tradición oral: 
adivinanzas, retahílas y trabalenguas. 

Se esfuerza en memorizar textos breves de 
tradición oral. 

Identificar y usar los pronombres personales en 
textos breves. 

 Interioriza el concepto de pronombre y 
distingue los pronombres personales. 

Ampliar el vocabulario de uso a través de la 
lectura y juegos de escritura. 

Reconoce y escribe palabras pertenecientes a 
la familia léxica que se le propone. 

Reconocer y formar palabras derivadas. Distingue palabras derivadas de otras que no 
lo son. 
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Conocer y usar el sistema de lectoescritura. Sigue un plan de escritura sistemático que 
incluye distintos tipos de dictados: c y qu. 

 Conoce y utiliza las correspondencias 
regulares entre fonema y grafía en el ámbito 
de la ortografía fonética o natural: c y qu. 

Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez, 
pronunciación y entonación adecuadas o de 
forma silenciosa. 

 

Lee de forma silenciosa textos simples: 
instrucciones, y capta la idea principal de los 
mismos. 

Producir textos descriptivos siguiendo  y 
modelos. 

Describe objetos, siguiendo un orden y 
usando aquellos adjetivos y adverbios que 
resulten pertinentes. 

Leer y reconocer textos propios de la literatura 
infantil: la poesía. 

Lee textos propios de la literatura infantil: la 
poesía. 

Dramatizar y representar, mediante gestos y 
palabras, escenas de poemas. 

Dramatiza y representa, mediante gestos y 
palabras, escenas de poemas. 

Memorizar textos breves de tradición oral: 
poemas. 

Se esfuerza en memorizar textos breves de 
tradición oral: poemas. 

Leer el texto con la pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados. 

Lee diferentes tipos de textos apropiados a 
su edad con velocidad, fluidez y entonación 
adecuadas. 

Reproducir textos orales. Narra o recita utilizando los recursos 
extralingüísticos convenientes: pequeños 
cuentos. 

Identificar verbos en un texto distinguiendo 
algunas características de los mismos. 

Identifica verbos. 

 Utiliza correctamente las formas de los 
verbos tratados. 

 Completa oraciones y textos breves con los 
verbos. 
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Sistematizar la adquisición de vocabulario a 
través de los textos. 

Escribe palabras compuestas a partir de dos 
simples. 

Conocer y usar el sistema de lectoescritura. Sigue un plan de escritura sistemático que 
incluye distintos tipos de dictados: gue, gui, 
güe y güi. 

Producir textos descriptivos siguiendo guías y 
modelos: la receta. 

Produce textos escritos con distintas 
intenciones y atendiendo a diferentes 
situaciones comunicativas partiendo de 
modelos previos: la receta. 

Leer y reconocer textos propios de la literatura 
infantil: la poesía. 

Lee textos propios de la literatura infantil: la 
poesía. 

  

Reconocer palabras que riman en una poesía. Identifica las palabras que riman en una 
poesía. 

Reconocer una oración. Reconoce oraciones 

Identificar en un texto los tipos de oraciones: 
enunciativas (afirmativas y negativas), 
interrogativas y exclamativas. 

Identifica diferentes tipos de oraciones 
adecuadas al nivel para, con ayuda de 
modelos, mejorar las habilidades 
decomprensión y expresión. 

Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

Identifica distintos significados de una 
palabra polisémica. 

 Conocer y usar el sistema de lectoescritura. Sigue un plan de escritura sistemático que 
incluye distintos tipos de dictados: r y rr. 

. Aplicar la regla ortográfica en la 
escritura de palabras con r y rr. 

Escribe, con la caligrafía y la ortografía 
correctas, palabras que contienen r y rr. 

Comprender el sentido global de un texto. 
Identificar informaciones relevantes e 
irrelevantes. 

Identifica la idea principal en textos 
narrativos orales y en textos expositivos 
sencillos: anuncio. 
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Leer textos que contengan juegos con el 
lenguaje: caligrama.  

Lee textos que contienen juegos con el 
lenguaje: caligramas. 

Codificar y descodificar todos los fonemas y 
grafías de la lengua castellana, estableciendo 
relaciones entre la palabra y sus partes. 

Lee diferentes tipos de textos apropiados a 
su edad con velocidad, fluidez y entonación 
adecuadas. 

Comprender el sentido global de un texto 
sencillo tanto de ámbito cotidiano como 
académico: textos descriptivos, narrativos, 
expositivos, instructivos y literarios. 

Identifica el sentido global de los textos en 
lectura silenciosa o en voz alta. 

Leer y reconocer textos propios de la literatura 
infantil. 

Identifica los elementos más relevantes de 
los textos: desenlace. 

Utilizar estrategias, habilidades y normas en la 
interacción y comunicación con los demás. 

Adecúa la entonación y el tono de voz a la 
función (preguntar y responder preguntas) y 
al tipo de texto en situaciones rutinarias y en 
contextos conocidos. 

Cooperar en las interacciones orales y participar 
en situaciones comunicativas dirigidas, 
respondiendo preguntas. 

Participa en situaciones espontáneas de 
intercambio comunicativo, proponiendo 
temas y aportando opiniones. 

Utilizar sujeto y predicado en los textos. Une oraciones utilizando sujeto y predicado. 

Identificar el sujeto y el predicado. Identifica el sujeto y el predicado en 
oraciones. 

Aplicar la regla ortográfica en la escritura de 
palabras con -d y -z. 

Escribe con la caligrafía y la ortografía 
correctas palabras que contienen -d y -z. 

Conocer la correspondencia entre fonemas y 
grafías en contextos significativos. 

Codifica y descodifica todos los fonemas y 
grafías de la lengua castellana, estableciendo 
relaciones entre la palabra y sus partes. 

Comprender el sentido global de un texto 
sencillo tanto de ámbito cotidiano c 

Identifica el sentido global de los textos en 
lectura silenciosa o en voz alta. 
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Conocer dónde existen lenguas cooficiales en 
España. 

Nombra cuáles son las lenguas cooficiales y 
señala dónde se hablan. 

Reproducir y memorizar textos breves: refranes. Reproduce y memoriza textos breves: 
refranes. 

Reconocer rasgos de textos habituales: el 
refrán. 

Reconoce rasgos de la estructura básica de 
textos de uso común: el refrán. 

Utilizar las TIC para elaborar sus producciones y 
trabajar la escritura 

Usa las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para realizar 
ejercicios de escritura guiados. 

Dramatizar textos adaptados, desarrollando el 
gusto por participar en dinámicas de grupos. 

Interpreta diferentes personajes reflejando 
sus características esenciales, y 
memorizando y representando sus acciones 
y gestos más definitorios. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado para 
valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con actividades 
relacionadas e exercicios para traballar os diferentes bloques de 
contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo de 
todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a suspensión 
das clases presenciais sempre e cando fose realizado seguindo as 
pautas marcadas polas docentes e realizado satisfactoriamente. Este 
traballo servirá para mellorar a nota global do curso. (1 ou 2 puntos 
máximo).  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. No 
seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a súa 
adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

 
- Envío dun documento coas actividades mediante a 

plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 
• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
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• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender informacións audiovisuais 
sinxelas procedentes de diferentes so- portes. 

Comprende informacións relevantes sinxelas dos 
documentos audiovisuais que inclúan imaxes e 
elementos sonoros de carácter redundante.  

B1.3. Comprender e producir textos orais 
sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito 
académico  

Sigue unha expo- sición breve da clase ou 
explicacións sobre a organización do traballo  e 
pregunta, se é preciso, para verificar a súa 
comprensión. 

B1.6. Usar fórmulas de tratamento adecuadas 
nos intercambios comunicativos máis 
habituais.  

Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para 
saudar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, 
escusarse e solicitar axuda.  

Comprender e localizar información explícita 
en textos sinxelos de uso cotián ou 
procedentes dos medios de comunicación.  

Comprende a información relevante de textos 
sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado, procedentes dos medios 
de comunicación.  
Comprende informacións concretas en textos 
sinxelos, propios de situacións cotiás, como 
invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes 
curtas.  
Localiza información en textos vinculados á 
experiencia, tanto os producidos con finalidade 
didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, 
instrucións e explicacións).  

Interpretar e comprender, de maneira xeral, a 
información procedente de ilustracións.  

Interpreta e comprende, de maneira xeral, a 
información de ilustracións. 

Ler, de forma guiada, textos adecuados aos 
seus intereses para chegar progresivamente á 
expresividade e autonomía lectoras e 
dramatiza cando é preciso. 

Descodifica de forma axeitada na lectura de textos 
diversos.  
Le textos sinxelos en voz alta,  coa velocidade 
adecuada.  
Fai lecturas dramatizadas de textos.  
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Amosar certa autonomía lectora e capacidade 
de selección de textos do seu interese, así 
como ser quen de expresar preferencias.  

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

Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a 
situacións cotiás infantís, aqueles propios dos 
medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola.  
 

Produce e reescribe textos relativos a situacións 
cotiás infantís como invitacións,felicitacións, notas 
ou avisos, utilizando as características habituais 
deses textos.  
Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito 
creativo.  
Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación.  
Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con 
especial atención ao uso das maiúsculas.  
Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa 
escola (listaxes, descricións e explicacións 
elementais) ou cos medios de comunicación social 
(novas sinxelas, titulares, pés de foto) sobre 
acontecementos próximo á súa experiencia.  



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 7 DE 87 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: LINGUA GALEGA  

  

 
 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua.  

Sinala a denominación dos 
textos traballados e recoñece 
nestes, enunciados, palabras e 
sílabas.  
Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra.  
Identifica nomes comúns e 
propios a partir de palabras 
dadas, frases ou textos.  
Sinala o xénero e número de 
palabras dadas.  

Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas.  

Coñece de forma xeral as 
normas ortográficas máis 
sinxelas e aprecia o seu valor 
social e a necesidade de 
cinguirse a elas.  

Recoñecer a relación entre o son e grafía, así como as palabras como 
instrumento para a seg- mentación da escritura.  

Recoñece a rela- ción entre son 
e grafía.  
Identifica as pala- bras como 
instrumento para a 
segmentación da escritura.  

Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos.  

Recrea e reescri- be diversos 
textos literarios sinxelos: 
contos, poemas, refráns, 
adiviñas, trabalinguas, cantigas 
e xogos de sorte; usando 
modelos.  

Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras.  

Le, de forma guiada, textos en 
voz alta, adecuados aos 
intereses infantís, para chegar 
progresivamente á 
expresividade lectora.  

Recrear e compoñer poemas sinxelos e relatos breves a partir de 
modelos sinxelos dados.  
 

Recrea e compón poemas 
sinxelos e relatos breves, a 
partir de modelos sinxelos 
dados, para comunicar 
sentimentos, emocións, 
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preocupacións, desexos, 
estados de ánimo ou 
lembranzas.  
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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e no seu caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e 
características de materiais, obxectos, sons e 
instrumentos presentes no contexto natural.  

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras 
do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos 
animais e da voz.  
EMB1.1.2. Representa graficamente ou 
corporalmente estas calidades: son curto, longo, 
ascendente e descendente, forte, piano, agudo e 
grave.  
EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu 
contexto.  
EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos 
para a discriminación auditiva das calidades 
traballadas.  
EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e 
infantís  

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e 
de diferente autoría.  

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 
relaciónaas coas súas obras.  
EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, 
director/ora de orquestra, instrumentista e público, 
así como as súas funcións, respectando e valorando 
os seus respectivos traballos.  

B1.4. Comunicar as sensacións e as impresións 
sentidas na audición, utilizando un vocabulario 
adecuado.  

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas 
os aspectos básicos dunha audición e os 
sentimentos que suscitou.  

B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes 
linguaxes algúns dos elementos dunha obra 
musical (timbre, velocidade, intensidade ou 
carácter).  
 

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa 
elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, 
longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, 
silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), 
clave de sol, branca, negra e parella de corcheas.  
EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para 
representar elementos do son.  
EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas 
para realizar actividades musicais.  
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B1.6. Recoñecer e clasificar algún instrumento 
por familias instrumentais.  

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns 
instrumentos, e clasifícaos por familias.  

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras 
e musicais do corpo e doutros obxectos, 
manipulando distintos materiais como fonte de 
son.  

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  
EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con 
materiais de reciclaxe.  

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias 
interpretando un pequeno repertorio de 
cancións sinxelas e practicando a improvisación.  

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo 
un pequeno repertorio de cancións sinxelas.  

B2.4. Reproducir, crear e representar esquemas 
rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, os 
instrumentos e patróns de movemento.  

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 
fórmulas rítmicas básicas.  
EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-
melódicos con brancas, negras e silencio de negra, 
engadindo a clave de sol.  

B3.1. Realizar pequenas coreografías.  
EMB3.1.1. (modificado) Realiza pequenas 
coreografías, adecuando o movemento corporal coa 
música.  

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, 
de movemento e expresivas do corpo.  

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e 
inferiores nos desprazamentos coa música.  
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
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Criterios de cualificación. 
 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
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• Plataforma Cisco Webex. 
 
 

 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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     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. 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Obter información relevante sobre fenómenos 
específicos, facer predicións, integrar 
información desde a observación directa e 
indirecta e comunicar resultados. 

Con axuda, selecciona e organiza información 

específica e relevante; analiza e debuxa conclusións; 

reflexiona sobre a experiencia e proceso; presenta 

resultados oralmente ou por escrito con axuda de 

imaxes. 

Comunicar información oralmente ou por escrito. Usa o vocabulario correcto de acordo aos contidos do 

bloque. 

Traballar en cooperativo, mostrar atención cara á 
súa seguridade e a dos demais, coidar calquera 
instrumento e materiais utilizados. 

Desenvolve estratexias para realizar o traballo 

individualmente ou en grupos, mostrando interese na 

resolución pacífica de conflitos. 

Enlazar algunhas prácticas específicas vitais coa 
función correcta dalgúns órganos do corpo. 

CNB2.3.1. Identifica os alimentos diarios necesarios 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a 
adecuada alimentación coa propia saúde. 

Clasifica alimentos de acordo coa súa orixe 

Comprender e valorar as emocións e sentimentos 
propios e os dos demais. 

Identifica as súas emocións e sentimentos e os doutros 

compañeiros e adultos. 

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e 

sentimentos propios e alleos. 

Identificar e localizar algunhas das partes 
principais do corpo como as principais funcións e 

Observar, identificar e describir as principais partes do 
corpo e as súas características. 
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sistemas. Con axuda, identifica e localiza algúns dos principais 
órganos involucrados nas funcións vitais do corpo 
humano: interacción e nutrición. 

 

Coñece as principais características dos sistemas 
respiratorio, circulatorio, dixestivo e excretor. 

CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como 
funcións vitais. 

Identifica e describe as partes do corpo humano. 

Identificar os ósos e coñecer a súa función. Observar e identificar os ósos, as articulacións e os 

músculos. Identificar  as diferentes articulacións e coñecer a 
súa función. 

Coñecer a función e importancia dos músculos. 

Coñecer a estrutura de diferentes animais e 

diferentes formas de clasificalos. 

CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e 
inertes observando o seu contorno. 

Con axuda do profesor, identifica as partes principais 
da estrutura dos animais. 

Diferenza entre animais e plantas de acordo ás súas 
características. 

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a 
partir da observación, seres vivos do seu contorno 
adoptando hábitos de respecto 

Diferenciar entre vertebrados e invertebrados 
polas súas características. 

Diferenza entre vertebrados e invertebrados polas súas 
características. 
 

Observar, identificar e describir algunhas 
relacións entre seres vivos. 

Observa, identifica e describe algunhas relacións entre 
seres vivos. 
 

Coñecer a estrutura das plantas e diferentes Identifica as diferentes partes da planta. 
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formas de clasificalas. Observa, identifica, nomea e clasifica diferentes 
plantas segundo as súas características. 

Diferenza animais e plantas polas súas características. 

Mostrar interese polo estudo e coidado das 
plantas. 
 

Mostra interese polo estudo e coidado das plantas. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado 
para valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con 
actividades relacionadas e exercicios para traballar os diferentes 
bloques de contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo 
de todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación 
final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a 
suspensión das clases presenciais sempre e cando fose realizado 
seguindo as pautas marcadas polas docentes e realizado 
satisfactoriamente. Este traballo servirá para mellorar a nota global 
do curso. (1 ou 2 puntos máximo).  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. 
No seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a 
súa adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación). 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
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ÍNDICE 
 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
2. Avaliación e cualificación. 

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

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

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Describir oralmente e de forma sinxela 
diferentes formas de expresión artística 

EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados para 

comentar as obras plásticas xeradas. 

B1.3. Identificar as formas básicas e diferentes 
tonalidades e texturas. 

EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes 

tonalidades. 

B1.4. Identificar, describir e representar o 
entorno natural e o entorno artificial. 

EPB1.4.2. Representa de diferentes maneiras o espazo. 

B1.5. Manexar as actividades plásticas 
utilizando coa correspondente destreza 
diferentes ferramentas (recortar, pegar, encher, 
traballar con pincel, pegamentos etc.). 

EPB1.5.1. Practica o recorte, o pegado, o pintado etc. 

B2.1. Representar de forma persoal ideas, 
accións e situacións valéndose dos elementos 
que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.1.3. Clasifica e ordena as cores primarias ( 

maxenta, cian e amarelo ) e secundarias ( verde, violeta 

e vermello) no círculo cromático, e utilízaas con sentido 

nas súas obras.   

B2.2. Identificar o entorno próximo e o 
imaxinario, explicándoo con  linguaxe plástica 
adecuada ás súas características. 

EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que 

representan o mundo imaxinario, afectivo e social. 

B2.3. Realizar composicións bidimensionais e 

tridimensionais segundo un desexo de 

expresión, coas técnicas aprendidas. 

EP2.3.2. Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha 

obra persoal con limpeza e precisión. 

EPB2.3.1. Practica con precisión o recorte e o 

encartado para crear obras bidimensionais e 

tridimensionais. 
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B2.4. Utilizar nas súas representacións distintos 

tipos de liñas (curva, quebrada, recta etc.) e 

formas xeométricas. 

EP2.4.3. Manexa a cuadrícula para respectar as 

proporcións das formas. 

B2.5. Recoñecer as partes principais da figura 
humana. 

EP2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia as 
principais partes. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado para 
valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con actividades 
relacionadas e exercicios para traballar os diferentes bloques de 
contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo de 
todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste 
tempo non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a    primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a suspensión 
das clases presenciais sempre e cando fose realizado seguindo as 
pautas marcadas polas docentes e realizado satisfactoriamente. Este 
traballo servirá para mellorar a nota global do curso. (1 ou 2 puntos 
máximo).  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non hai en Primaria 

Alumnado de 
materia pendente 

 
No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. No 
seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a súa 
adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 

Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 3 DE 87 CENTRO: CPR PLURILINGÚE MARISTAS – EL PILAR- 

CURSO: 2º  EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

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. 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da 
terminoloxía propia da área. 

CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área 

Desenvolver unha capacidade para traballar duro e 
mostrar perseveranza mentres se estuda. 
 

Expresa oralmente, coidadosa e claramente, contidos 

relacionados co tema. 

Usa vocabulario correcto na presentación do seu 

traballo. 

Empregar técnicas apropiadas para as tarefas 
intelectuais, producir traballos e facer 
presentacións individuais e en grupo, involucrando 
procura, selección e organización de textos de 
natureza social, xeográfica ou histórica, e mostrar 
autonomía e habilidades colaborativas. 

Realiza traballos e fai presentacións individuais e en 
grupo, participando na procura, selección e 
organización de textos de natureza social, xeográfica e 
histórica. 

Localizar a Terra e a Lúa no Sistema Solar e explicar 
os seus movementos. 

Localiza a Terra e a Lúa no Sistema Solar. 

Explicar os movementos da Terra e a Lúa e 
comprender as súas consecuencias. 

Explica a rotación  e a órbita da Lúa ao redor da Terra  

B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural 
analizando os usos que o ser humano fai da auga: 
domésticos, económicos, públicos e deportivos 
recreativos. O uso responsable deste ben. 

CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o 

ser humano, fai da auga. 

Comprender as características principais do aire e 

identificar distintos fenómenos atmosféricos. 

Identifica distintos fenómenos atmosféricos. 

Comprender a características da auga, os seus 

diferentes estados, onde se atopa, como se utiliza 

e o seu ciclo. 

Explica algunha características da auga e os seus 

diferentes estados e realiza experimentos simples. 

CSB2.2.1. Identifica os lugares onde hai auga na 

contorna e localiza, en mapas sinxelos, como se 
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distribúe a auga doce e salgada no territorio. 

Identifica o ciclo da auga e explica como a auga está en 

constante movemento. 

B3.1. Coñecer organización social da súa contorna 
próxima e as súas formas de goberno e diferenciar 
entre unha localidade e un municipio. 

CSB3.1.1.Describe a organización social da contorna 
mais próxima e as súas formas de goberno e diferenza 
entre que é unha localidade e un municipio 
 

B3.2.Identificar as funcións e servizos dos seus 
diversos organismos: bombeiros e bombeiras, 
policía... 
 

CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que desempeñan 
algún dos servizos do Concello. 
 
CSB3.7.1.Describe os traballos de persoas próximas e 
identifica as profesións máis comúns. 

Diferenza entre persoal docente e non docente no 
colexio. 

Comprender a organización da súa contorna máis 
próxima (barrio, cidade, etc.) 

Explica o que é unha cidade e mostra interese pola súa. 

CSB3.1.1Diferencia entre o que é unha localidade e un 
municipio. 
 
Recoñece o nome da súa cidade e provincia e os nomes 
doutras rexións de España. 

B3.5.Recoñecer algunha das manifestacións 
culturais e obras mais representativas da comarca 
e da comunidade, valorar a súa diversidade e 
contribuír á súa conservación. 
 

CSB3.5.1.Explica oralmente algunhas festas, costumes, 
folclore,..propias da escola, da cidade, da comunidade 
así como algunha obra que sexa moi representativa na 
contorna próxima. 
 

Observar e diferenciar diferentes signos na rúa que 
os peóns deben recoñecer. 

CSB3.8.1Identifica, coñece e interpreta os sinais de 
tráfico máis comúns e valora as normas de seguridade 
viaria. 

 
▪ B4.1.Comprender e distinguir os conceptos 
temporais: pasado, presente e futuro 

CSB4.1.1.Utiliza os conceptos temporais: pasado, 
presente e futuro nas conversas da vida cotiá. 
 

B4.2.Coñecer os instrumentos básicos para a 
medida do tempo, iniciarse no seu uso e manexo. 

CSB4.2.1.Coñece os instrumentos de medida do tempo 
e se inicia no seu manexo. 
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▪ B4.3. Recoñecer, comprender e ordenar 

cronoloxicamente os cambios producidos polo 

paso do tempo na evolución do obxectos, persoas, 

feitos ou acontecementos sobre os que se 

investigou. 

CSB4.3.1.Ordena cronoloxicamente distintas 
secuencias que indican a evolución no tempo de 
obxectos, persoas, feitos ou acontecementos sobre os 
que se investigou..  
 
CSB4.3.2.Describe algún acontecemento vivido na 
familia, na escola, na súa contorna ou outros feitos 
próximos expresándoos con criterios temporais 
 

B4 5.Coñecer que é un museo, cal é a súa función e 

valorar o seu papel gozando da contemplación de 

obras artísticas. 

CSB4.5.1.Explica que é un museo e cales son as súas 
funcións. 

B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da 
tecnoloxía.Identificar os beneficios e riscos. 
  

CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes 

descubrimentos e inventos da humanidade.  

CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da 

ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura 

e no lecer, na arte, na música, no cine e no deporte e 

nas tecnoloxías da información e a comunicación. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
● Os procedementos de avaliación son o conxunto de estratexias e 

métodos centrados nas accións que realizaremos ao alumnado para 
valorar a través dun instrumento, a consecución das súas 
aprendizaxes. 

● Técnicas de observación sistemática da realización de esquemas, 
mapas mentais, liñas do tempo, lecturas propostas con actividades 
relacionadas e exercicios para traballar os diferentes bloques de 
contidos. 

● Avaliación sumativa (1ª av + 2ª av), avaliación formativa (ao longo de 
todo o proceso) + a presentación de traballos e tarefas (neste tempo 
non presencial). 

 
Instrumentos:  
• Instrumentos de observación: Listas de control para saber quen 

entrega tarefas ou non. 
• Revisión das tarefas realizadas e entregadas.  
• Autoavaliación: Plantillas de autocorrección das tarefas. 

 

Cualificación final 

 
● A cualificación final de curso obterase a partir  da media aritmética 

entre a primeira e a segunda avaliación.  
 

● Valorarase o traballo realizado polo alumnado durante a suspensión 
das clases presenciais sempre e cando fose realizado seguindo as 
pautas marcadas polas docentes e realizado satisfactoriamente. Este 
traballo servirá para mellorar a nota global do curso. (1 ou 2 puntos 
máximo).  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non hai en Primaria 
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Alumnado de 
materia pendente 

No caso de primaria non se realiza a avaliación de materias pendentes. No 
seu lugar establécense medidas de reforzo durante o curso, que se a súa 
adquisición de estándares é positivo, dáse por superada a materia. 
Criterios de cualificación. 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
  



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 10 DE 

87 
CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 
CURSO: 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: SOCIAL SCIENCE  

  

 
 

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

 

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

Actividades  

• De recuperación ou reforzo: para o alumando que ten algunha 
das avaliacións suspensas ou ámbalas dúas ou que xa tiña 
dificultades cos contidos da materia. 

• De repaso: Fichas dos contidos dados na primeira e segunda 
avaliación  

• De ampliación (no caso de alumnado que ten ámbalas dúas 
avaliacións aprobadas): fichas preparadas para o seu traballo e 
explicación, así como vídeos relativos á materia para unha 
mellor comprensión e reforzo da explicación. 

• Videoconferencias-titorías (cada 15 días): utilizando a 
plataforma Cisco Webex (Xunta de Galicia) onde traballaremos 
a atención da parte emocional do grupo – clase, así como outras 
propostas do ciclo ( xogos, bailes…). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: envíase tódolos días segundo o 
horario establecido, tarefas para a súa realización 
especificando aquelas que son de obrigada entrega. 

 
• Alumnado sen conectividade:  

- Envío dun documento coas actividades mediante a 
plataforma educativa, LC Ibérica, por correo electrónico 
corporativo ou por teléfono. 

- Envío das tarefas impresas a casa. 
- Solicitude de ordenadores e pinchos de datos ó Concello 

coa campaña desenvolvida polo mesmo.  
- Seguemento telefónico coas familias. 

 
Quincenalmente, utilizamos a parte interactiva de videoconferencia 
onde se conectan de forma voluntaria cos diferentes medios (teléfono 
móvil, ordenador, Tablet…) 

 
Materiais e recursos • Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
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• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

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

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• Tanto as familias como o alumnado recibirán información a 
través da plataforma de comunicación colexial. (LC Ibérica).  

• No caso de que as familias non teñan posibilidade de conexión 
dixital, serán informados por vía telefónica. 

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


