
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
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: 6º  EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIA: EDUCACIÓN MUSICAL 

DATA: 14 DE MAIO DE 2020 

 



 
 

 

 
 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

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

repaso, e no seu caso ampliación) 
 
4. Información e publicidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 2 DE 73 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: EDUCACIÓN MUSICAL  

  

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

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

▪  Coñecer exemplos de obras variadas da 
nosa e doutras culturas, para valorar o 
patrimonio musical, valorando a 
importancia do seu mantemento e da súa 
difusión, e do respecto co que deben 
afrontar as audicións e as representacións.  

▪  Coñece, entende e cumpre as normas de 
comportamento en audicións e 
representacións musicais. CSC,CCEC. 
 

 

 
▪  Interpretar composicións sinxelas que 

conteñan procedementos musicais de 
repetición, variación e contraste, en 
solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe 
musical, asumindo a responsabilidade na 
interpretación en grupo e respectando 
tanto as achegas das demais persoas como 
a persoa que asuma a dirección.  

▪  Utiliza a linguaxe musical para a 
interpretación de obras. CCEC 

▪  Traduce á linguaxe musical convencional 
melodías e ritmos sinxelos. CCEC 

 

▪  Explorar e utilizar as posibilidades sonoras 
e expresivas de diferentes materiais, 
instrumentos e dispositivos electrónicos.  

▪  Procura información bibliográfica, en medios de 
comunicación e en internet sobre instrumentos, 
compositores/as, intérpretes e eventos musicais. 
CCEC,CAA,CD. 

▪  Adquirir capacidades expresivas e 
creativas que ofrecen a expresión corporal 
e a danza, valorar a súa achega ao 
patrimonio, e gozar coa súa interpretación 
como unha forma de interacción social.  

▪  Identifica o corpo como instrumento para a 
expresión de sentimentos e emocións, e como 
forma de interacción social. CAA,CCEC. 

▪ Amosa respecto polas demais persoas e 
colaboración con elas.CSC 

▪ Analizar a organización de obras musicais 
sinxelas e describir os elementos que as 
compoñen.  

 
 
 
 

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

▪  Interésase por descubrir obras musicais de 
diferentes características, e utilízaas como marco 
de referencia para as creacións propias. 
CSIEE,CAA,CCEC. 
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Entender a voz como instrumento e recurso 
expresivo, partindo da canción e das súas 
posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 

▪  Recoñece e describe as calidades da voz a través 
de audicións diversas, e recréaas. CCEC,CAA,CCL. 
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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. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

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 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Manter unha actitude de escoita activa, 

respectando as opinións dos e das demais. 

Escoita atentamente as intervencións dos e das 
demais en actos de fala orais, sen interromper. 

Participar nas diversas situacións de intercambio 

oral que se producen na aula amosando valoración 

e respecto polas normas que rexen a interacción 

oral. 

Respecta as opinións dos e das demais e a 
quenda de palabra. 

 

Recoñecer textos, parágrafos, oracións e palabras. Identifica textos, oracións e palabras e a 
información que estes nos achegan. 

Coñecer as regras xerais de acentuación e aplicalas 

nos textos escritos. 

1.Diferencia as sílabas que conforman cada 
palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

2.Coñece e aplica as regras xerais de 
acentuación. 

Ler un texto coa entoación e ritmo adecuados. Le un texto coa entoación e ritmo adecuados. 

Identificar as palabras compostas e aplicar as súas 
regras de acentuación. 
 

 
Identifica as palabras compostas e aplica as súas 
regras de acentuación. 
 

Coñecer as características dos textos poéticos. 
 

Coñece as características dos textos poéticos. 
 

Producir textos de diferente tipoloxía que permitan 
explicar e expoñer opinións emocións e 
informacións relacionadas con situacións cotiás . 

Elabora, en diferentes soportes, textos propios 
da vida cotiá. 

Utilizar as regras de puntuación. . Emprega  os signos de puntuación. 
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Ler textos e obras en galego adaptadas á idade e en 
diferentes soportes. 
 

. Le en voz alta  textos en galego, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes 
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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. 
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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Ler, escribir e interpretar números naturais en 
textos numéricos e da vida cotiá. 

 Lee, escribe e interpreta, en textos numéricos e 
da vida cotiá con números naturais utilizando 
razoamentos  apropiados e interpretando o valor 
de posición de cada una das súas cifras. 

 Calcular sumas, restas, multiplicacións y divisións 
con números naturais. 

Utiliza e automatiza os algoritmos estándares da 
suma, da resta, multiplicación e división con 
números naturais e los aplica na comprobación 
de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións cotiás. 

 Planificar e resolver problemas relacionados coa 
numeración y las operacións. 

 Planifica e resolve problemas relacionados coa 
numeración e as operacións. 

 Ler potencias e expresalas en forma de 
multiplicación de factores iguais. 

 Le potencias sinxelas, e exprésaas en forma de 
multiplicación de factores iguales e as calcula. 

 Ler, escribir e interpretar fraccións en textos 
numéricos y de la vida cotiá. 

 Le e escribe fraccións en textos numéricos e da 
vida cotiá utilizando razoamentos apropiados. 

 Calcular sumas e restas de fraccións.  Calcula sumas e restas de fraccións. 

 Multiplicar dúas fraccións.  Multiplica dúas fraccións. 

 Dividir dos fracciones.  Divide dúas fraccións. 

 Calcular porcentaxes  Calcula porcentaxes en situacións cotiá, 
mediante fracciones equivalentes 

 Recoñecer, utilizar e comparar as unidades de 
medida de lonxitude. 

 Coñece, usa e ordena las unidades de medida de 
lonxitude. 

 Recoñecer, utilizar y comparar las unidades de 
medida de capacidade e de masa. 

 Coñece, usa e ordena las unidades de medida de 
capacidade e de masa. 

 Recoñecer, utilizar e comparar as unidades de 
medida de tempo. 

 Coñece, usa e ordena as unidades de medida de 
tempo. 
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 Identificar números enteiros positivos e negativos.  Recoñece un número enteiro positivo ou 
negativo. 

 Realizar medicións de ángulos usando o 
transportador. 

 Mide ángulos usando o transportador. 

 Calcular as coordenadas de puntos no plano e 
representar puntos nos eixos de coordenadas 
cartesianas. 

 Halla as coordenadas de puntos no plano e 
representa puntos nos eixos de coordenadas 
cartesianas. 
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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. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 

 

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…) 
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Materiais e recursos 

• Libro de texto, tanto en papel como dixital. 
• 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. 
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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 
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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 

Reconocer y estimar que Dios  
ha creado a la persona humana  
con deseo de bien.  
 

Localiza, a través de diversas fuentes, biografías o 
iniciativas que muestran el deseo humano de 
bien. Comparte con sus compañeros los rasgos 
más significativos. 

Descubrir y apreciar la riqueza de los libros 
sapienciales en la historia. 

Identifica y valora expresiones, palabras o temas 
recogidos en los libros sapienciales que 
enriquecen y mejoran a la persona. 

 Conocer e Interpretar el significado de los milagros 
de Jesús como acción de Dios.  

 

Selecciona, justifica la elección y explica por escrito el 
significado de algunos milagros. 

Comprender que Dios rescata  
a Jesús de la muerte.  

Busca y explica signos y gestos de la comunidad 
cristiana y de la sociedad en general donde se 
manifiesta la presencia de Jesús hoy. 

 Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena 
y la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

1.Explica y valora el significado de las palabras de 
Jesús en la Última Cena. 

2. Asocia la celebración de la Eucaristía con las 
palabras y los gestos de Jesús en la Última Cena.  
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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. 
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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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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 

Resolver situacións motrices con diversidade 
de estímulos e condicionantes espazo-
temporais, seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás 
condicións establecidas de forma eficaz. 

Adapta as habilidades motrices básicas a diferentes 
tipos de contornos e de actividades. 

Regular e dosificar a propia actividade motriz 
en función da intensidade do esforzo 

Regula a actividade persoal en función as súas 
posibilidades e da intensidade e duración do esforzo 

Recoñecer e adoptar hábitos saudables na súa 
práctica cotiá 

Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico 
para a saúde e os prexudiciais do sedentarismo 

Utilizar os recursos expresivos do corpo e o 
movemento, de forma estética e creativa, 
comunicando sensacións, emocións e ideas. 

Representa ou expresa movementos a partir de 
estímulos rítmicos ou musicais, individualmente, en 
parellas ou grupos. 
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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. 
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 Webe 

 
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. 
 

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

B2.1. Realizar producións plásticas  seguindo 
pautas elementais do proceso creativo, 
experimentando, recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos materiais e técnicas 
pictóricas  e elixindo as máis axeitadas para a 
realización da obra prevista. 

EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou 
pictóricas máis axeitadas para as súas creacións,  
manexando os materiais e instrumentos de forma 
adecuada, coidando o material e o espazo de uso. 

Realizar producións plásticas  seguindo pautas 
elementais do proceso creativo, 
experimentando, recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos materiais e técnicas 
pictóricas  e elixindo as máis axeitadas para a 
realización da obra prevista. 

EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten 
emocións básicas (calma, violencia, alegría, 
tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para 
cada caso (claroscuro, puntos, liñas, cores etc.). 

Realizar producións plásticas  seguindo pautas 
elementais do proceso creativo, 
experimentando, recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos materiais e técnicas 
pictóricas  e elixindo as máis axeitadas para a 
realización da obra prevista. 

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

Realizar producións plásticas  seguindo pautas 
elementais do proceso creativo, 
experimentando, recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos materiais e técnicas 
pictóricas  e elixindo as máis axeitadas para a 
realización da obra prevista. 

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

Realizar producións plásticas  seguindo pautas 
elementais do proceso creativo, 
experimentando, recoñecendo e diferenciando a 
expresividade dos diversos materiais e técnicas 
pictóricas  e elixindo as máis axeitadas para a 
realización da obra prevista. 

EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do 
contexto con dimensións, proporcións, tamaños e 
cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.). 

B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e a 
interpretación da arte e as imaxes fixas e en 
movemento nos seus contextos culturais e 
históricos, comprendendo de maneira crítica o 
significado e a función social, con capacidade 
para elaborar imaxes novas a partir dos 

EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e utilizando a 
terminoloxía axeitada imaxes fixas atendendo ao 
tamaño, ao formato e aos elementos básicos 
(puntos, rectas, planos, cores, luz e función). 
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coñecementos adquiridos. 
Aproximarse á lectura, a análise e a 
interpretación da arte e as imaxes fixas e en 
movemento nos seus contextos culturais e 
históricos, comprendendo de maneira crítica o 
significado e a función social, con capacidade 
para elaborar imaxes novas a partir dos 
coñecementos adquiridos. 

EPB1.2.4. Realiza fotografías utilizando medios 
tecnolóxicos, analizando a posteriori a adecuación 
do encadramento ao propósito inicial. 

Aproximarse á lectura, a análise e a 
interpretación da arte e as imaxes fixas e en 
movemento nos seus contextos culturais e 
históricos, comprendendo de maneira crítica o 
significado e a función social, con capacidade 
para elaborar imaxes novas a partir dos 
coñecementos adquiridos. 

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

B2.2. Representar volumes utilizando recursos 
como cores, claroscuros, corte, dobra e 
encartado. 

EPB2.2.3. Utiliza a liña horizontal como elemento 
expresivo para proporcionar sensación de 
profundidade. 

B2.5. Realizar producións plásticas, participando 
con interese e aplicación no traballo individual 
ou de forma cooperativa, respectando os 
materiais, os utensilios e os espazos, 
desenvolvendo a iniciativa e a creatividade, e 
apreciando a correcta e precisa realización dos 
exercicios e das actividades, a orde e a limpeza, 
o respecto polas normas, as regras e os/as 
compañeiros/as. 

EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades 
propostas, apreciando a realización correcta, 
precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das 
actividades. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 

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. 
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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información 
esencial e os puntos principais en textos orais moi 
breves e sinxelos en lingua estándar, con estruturas 
simples e léxico de uso moi frecuente, articulados 
con claridade e lentamente e transmitidos de viva 
voz ou por medios técnicos, sobre temas habituais 
e concretos relacionados coas propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotiáns 
predicibles ou relativos a áreas de necesidade 
inmediata nos ámbitos persoal, público e 
educativo, sempre que as condicións acústicas 
sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito ou pedir 
confirmación e conte con apoio visual ou cunha 
clara referencia contextual. 

Entende o que se lle di en transaccións habituais 
sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 
 

B2.4. Facerse entender en intervencións breves e 
sinxelas, aínda que resulten evidentes e frecuentes 
os titubeos iniciais, as vacilacións, as repeticións e 
as pausas para organizar, corrixir ou reformular o 
que se quere dicir. 
 

Fai presentacións breves e sinxelas, previamente 
preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás ou 
do seu interese. 

B2.5. Interactuar de maneira moi básica, utilizando 
técnicas moi simples, lingüísticas ou non verbais (p. 
e. xestos ou contacto físico) para iniciar, manter ou 
concluír unha breve conversa. 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial ou os puntos 
principais do texto. 

Comprende información esencial diferentes tipos 
de textos sinxelos. 
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B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para 
producir textos escritos moi breves e sinxelos, p. e. 
copiando palabras e frases moi usuais para realizar 
as funcións comunicativas que se perseguen. 
 

Escribe sobre  si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata (familia, amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai 
preguntas relativas a estes temas. 

B5.4. Recoñecer os significados máis comúns 
asociados ás estruturas sintácticas básicas 
(presente simple) propias da comunicación oral ou 
escrita. 

Entende a información esencial en conversas 
breves e sinxelas nas que participa que traten 
sobre temas familiares como, por exemplo, un 
mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a 
descrición dun obxecto ou dun lugar. 
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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. 
 
 

 

 



 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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repaso, 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 

Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

Le diferentes textos, progresando na  
comprensión. 

Coñecer e usar as normas ortográficas e 
aplicalas nas súas producións escritas. 

Coñece e aplica correctamente as normas 
ortográficas e as regras de acentuación nas súas 
producións escritas. 

Participar en situacións de comunicación, 
dirixidas ou espontáneas, respectando as 
normas de comunicación: observar a quenda  de 
palabra, organizar o discurso, escoitar e 
incorporar as intervencións dos demais. 

1. Emprega a lingua oral con distintas finalidades 
e como forma de comunicación e de expresión 
persoal (sentimentos, emociones…) en distintos 
ámbitos. 

2. Escoita atentamente as intervencións dos 
compañeiros e sigue as estratexias e normas para 
o intercambio comunicativo, mostrando respecto  
e consideración polas ideas, sentimentos e 
emociones dos demais. 

 
Coñecer,  recoñecer  e usar sinónimos e 
antónimos e diferenciar diferentes tipos de 
oracións. 

Recoñece, produce  e usa sinónimos e antónimos 
así como os diversos tipos de oracións.  

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

Escribe e describe, en diferentes soportes, textos 
propios do ámbito da vida cotiá. 

Coñecer as categorías gramaticais traballadas Identifica as clases de palabras traballadas e as 
analiza morfoloxicamente. 

Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas. 

Distingue algúns recursos retóricos e métricos e a 
estrutura, propios dos poemas  (métrica e rima). 

Coñecer as categorías gramaticais traballadas: 
verbos. 

Conxuga e usa con corrección todos  os tempos 
simples e compostos nas formas persoais e non 
persoais do modo indicativo  dos verbos e os 
analiza morfoloxicamente. 
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Utilizar correctamente os signos de puntuación. Emprega con corrección os signos de puntuación. 
Utiliza correctamente a raia para sinalar cada 
unha das intervencións nun diálogo. 

Utiliza correctamente a raia para sinalar cada 
unha das intervencións nun diálogo.  
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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. 
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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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repaso, e no seu caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

Coñecer o funcionamento de células, tecidos, 
órganos, aparellos, sistemas: a súa localización, 
forma, estrutura, e funcións. 

Coñecer o funcionamento do aparato reprodutor 

 

Identifica e describe as principais 
características dos aparellos respiratorio, 
dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións.  

Identifica e describe a función dos órganos que 
interveñen na función de reprodución 

Relacionar determinadas prácticas de vida co 
adecuado funcionamento do corpo, adoptando 
estilos de vida saudables e coñecendo as 
repercusións para a saúde 

Recoñece estilos de vida saudables e os seus 
efectos sobre o coidado e mantemento do 
funcionamento global do corpo e recoñece os 
efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas. 

Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, 
tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas: 
identificando as principais características e funcións 

Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: 
células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas 
nomeando as principais características e funcións 
de cada un deles. 

Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres 
vivos, atendendo ás súas características e tipos. 

Clasifica aos seres vivos empregando guías de 
clasificación atendendo ao seu reino: Reino 
animal. Reino das plantas. Reino dos fungos e 
outros reinos. 
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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. 
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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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2. Avaliación e cualificación. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 2 DE 73 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: CIENCIAS NATURAIS (NSB)  

  

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar e coñecer o funcionamento de 
células, tecidos, órganos, aparellos, 
sistemas: a súa localización, forma, 
estrutura, funcións, coidados etc.  

Identifica e describe as principais características 
dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, 
circulatorio e excretor e explica as principais 
funcións. 

Coñecer diferentes niveis de clasificación 
dos seres vivos, atendendo ás súas 
características e tipos.  

Identifica as características e clasifica os seres 
vivos:  

● Reino animal.  
● Reino das plantas.  
● Reino dos fungos.  
● Outros reinos.  

Explica a importancia da fotosíntese para a vida 
na Terra.  

Coñecer leis básicas que rexen fenómenos 
como a reflexión da luz, a transmisión da 
corrente eléctrica, os cambios de estado e 
as reaccións químicas: a combustión, a 
oxidación e a fermentación.  

Investiga a través da realizaciónde experiencias 
sinxelas para achegarse ao coñcemento das leis 
básicas que rexen fenómenos como a reflexión da 
luz, a transmisión da corrente eléctrica e os 
cambios de estado.  
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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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

Describir o relevo, os elementos que o 
compoñen e os seus procesos de formación. 

Describe, identifica e nomea os procesos de 
formación de relevo. 

Describir e situar o relevo de interior de España. 

Localiza nun mapa físico, cos seus nomes 
correspondentes, as unidades do relevo, as zonas 
de chaira, os sistemas montañosos e as 
depresións máis importantes de España. 

Coñecer as costas españolas. 

Identifica no mapa de España os distintos tramos 
costeiros e os elementos do relevo litoral da 
Península, co nome dos mares que os bañan e os 
principais accidentes costeiros: golfos, cabos e 
illas. 

Nomear e localizar no mapa os ríos que 
desembocan nas tres vertentes peninsulares. 

Localiza nun mapa mudo as vertentes 
hidrográficas de España e algúns dos seus 
principais ríos. 

Identificar as Principais unidades de relevo de 
Europa e os seus principais ríos localizándoos 
nun mapa. 

Coñece e sitúa nun mapa os principais sistemas 
montañosos de Europa. 

Localizar nun mapa político as provincias de 
España, os países da Unión Europea e a súas 
capitais. 

Localiza e sitúa nun mapa de España as provincias. 

Localizar nun mapa político as provincias de 
España, os países da Unión Europea e a súas 
capitais. 

Localiza e sitúa nun mapa mudo de Europa os 
países. 

Identificar e distinguir as características e zonas 
de influencia dos catro tipos de paisaxe 
española. 

Define paisaxe e identifica os seus elementos. 

Recoñecer os tipos de clima de Europa e 
identificar algunhas das súas características. 

Recoñece as principais características do climas de 
Europa. 

Identificar as características do sector primario. Describe as características do sector primario e 
especifica as súas principais actividades . 

Identificar as características do sector. 

Describe as Características do sector secundario e 
especifica as principais actividades que 
desenvolve e as súas localizacións en  relación ao 
medio natural. 
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Identificar as características e principais 
actividades do sector terciario. 

Describe as  características e  principais  
actividades do sector terciario e as súas 
localizacións en relación ao medio natural. 

Desenvolver actitudes de consumo responsable, 
analizando reflexivamente as mensaxes 
publicitarias, recoñecendo a súa influencia nos 
nosos hábitos. 

Valora con espírito  crítico a función da  
publicidade, e recoñece e explica  as técnicas  
publicitarias máis habituais, analizando exemplos  
concretos. 

Comprender os beneficios que ofrece o espírito 
emprendedor. 

Desenvolve a creatividade e valora a capacidade 
emprendedora dos membros dunha sociedade. 
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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. 
 
 

 

 


