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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

Comprender as funcións e responsabilidades 
básicas dos membros da comunidade 
educativa. 

Identifica os membros da comunidade educativa e 
describe e respecta as tarefas que realizan. 
Coñece e respecta as normas da aula. 
Valora a pertenza a diferentes grupos sociais: o centro 
escolar e a clase. 
Coñece os distintos elementos do centro escolar: 
lugares, obxectos, materiais e materias. 

Obter información específica e relevante, 
utilizando distintas fontes. 

Busca, selecciona, organiza e elabora información, 
analízaa e saca conclusións empregando imaxes, 
debuxos e outras fontes incluídas as TIC. Reflexiona 
sobre o proceso seguido e explícao de forma oral. 

Desenvolver a capacidade de esforzo e mostrar 
perseveranza mentres se estuda 

Cumpre coas tarefas académicas de maneira 
responsable e eficaz. 
Utiliza correctamente o vocabulario (a terminoloxía 
propia da área) cando presenta o seu traballo. 

Expresa os contidos relacionados coa materia de 
forma oral con coidado e claridade. 

Desenvolver unha actitude de cooperación e 
adaptación, recoñecendo o mérito das ideas 
dos demais e respondendo as situacións con 
intuición, unha mentalidade aberta e 
flexibilidade. 

Desenvolve unha actitude de cooperación e 
adaptación, recoñecendo o mérito das ideas dos 
demais e respondendo as situacións con intuición, 
unha mentalidade aberta e flexibilidade. 
Participa de forma construtiva e eficaz na vida cotiá e 
desenvolve estratexias para resolver conflitos. 
Identifica e emprega o código de conduta adecuado 
para a súa contorna. 

Utilizar os materiais de forma adecuada. Utiliza os materiais de forma adecuada e coidadosa e, 
deste xeito, mantenos en boas condicións. 

Recoñecer a pertenza a diferentes grupos 
sociais (familia, centro escolar, grupo de 
amigos, etc.) e apreciar as súas características 
particulares. Participar en actividades en grupo 
apreciando as normas de coexistencia. 

Valora a pertenza a diferentes grupos sociais (familia, 
centro escolar, grupo de amigos, etc.) e recoñece as 
súas características particulares. 
Participa en actividades en grupo no centro escolar 
(xogos, conversacións, etc.). 
Respecta as normas establecidas en clase e aos seus 
compañeiros. 
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Empregar técnicas adecuadas para as tarefas 
intelectuais; realizar traballos e facer 
presentacións, tanto individualmente como en 
grupo, que impliquen a procura, selección e 
organización de textos de natureza social, 
xeográfica ou histórica, á vez que se demostra 
autonomía e capacidade de colaboración 

Fai conxecturas, predicións e recolle información a 
través da observación e experimentación iniciándose 
no emprego das TIC e outras fontes directas e 
indirectas, selecciona a información relevante e a 
organiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica. 

Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica 
básica de estudo. 
Realiza traballos e fai presentacións, individualmente 
e como membro dun grupo, participando na procura, 
selección e organización de textos de natureza social, 
xeográfica ou histórica. 

Desenvolver a creatividade e a iniciativa 
mellorando a capacidade de obter información 
e ideas e de presentar conclusións innovadoras. 

Mostra confianza en si mesmo, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese e creatividade durante o proceso 
da aprendizaxe. 
Mostra independencia na planificación e realización 
de actividades sinxelas e iniciativa para tomar 
decisións. 

Recoñecer a cooperación e o diálogo como 
formas de evitar e resolver conflitos á vez que 
se fomentan os valores democráticos 

Valora a cooperación e o diálogo como formas de 
evitar e resolver conflitos 

Identificar os dereitos e obrigacións no 
contexto do centro escolar. 

Identifica os seus dereitos e obrigacións no contexto 
do centro escolar. 

Recoñecer as relacións familiares básicas. 
Expresar a súa comprensión e aprecio por ser 
parte dunha familia coas súas propias 
características e por pertencer a un grupo 
social concreto; neste caso, unha familia. Os 
nomes e apelidos. 

Identifica as relacións familiares e comprende os 
diferentes papeis que se desempeñan dentro da 
familia  e contribúe ao reparto equitativo das tarefas 
domésticas entre os membros da familia. 
Comprende que pertence a unha familia coas súas 
propias características particulares. 
Valora o pertencer a determinados grupos sociais 
(familia, centro escolar e grupo de amigos) e recoñece 
as súas características. 
Respecta as normas establecidas na familia e na 
escola. 
Identifica distintos tipos de fogares e pode describir 
cada un deles de forma oral. 
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Comprender a organización social da súa 
contorna máis próxima: o fogar. 

Coñece e pode describir de forma oral os distintos 
elementos (Partes da casa) do fogar, fai un esbozo e 
explica o uso que se fai deles. 

Obter, analizar e adaptar a información recibida 
de diversos formatos textuais e gráficos 
diferentes. 

Analiza información relacionada coa materia e manexa 
imaxes, táboas, gráficos, esquemas e resumos 
utilizando tanto os soportes tradicionais como as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 

Comprender a organización social da súa 
contorna máis próxima: a rúa. 

Describe os elementos básicos  da súa contorna máis 
próxima. 

Respectar as normas básicas para os peóns e os 
usuarios do transporte público. Observar e 
recoñecer os elementos da rúa esenciais para 
un peón. 

Coñece e respecta as normas de seguridade viaria e 
utilízaas como peón e usuario dos distintos medios de 
transporte público. 
Debuxa rutas nun mapa sinxelo dunha cidade ou pobo 
e comprende o concepto de ruta segura. 
Identifica e interpreta os sinais de tráfico necesarias 
para manter a súa seguridade mentres camiña pola 
rúa: os semáforos, os pasos de peóns, etc. 

Comprender a organización social da súa 
contorna máis próxima: cidades e pobos. 

Enumera determinadas características das cidades e 
pobos. 
Comprende algunhas diferenzas entre cidades e 
pobos, coñece os elementos propios das cidades e 
entende o concepto de veciñanza e onde vive. Sitúa a 
súa casa nalgunha delas. 

Identificar algúns dos seus dereitos e 
obrigacións no contexto da súa cidade ou pobo. 

Identifica algúns dos seus dereitos e obrigacións no 
contexto da súa cidade ou pobo. 

Identificar os medios de transporte máis 
comúns. 

Recoñece as diferenzas entre os distintos medios de 
transporte e valora a súa utilidade 

Recoñecer os medios de transporte segundo ou 
medio polo que se desprazan: aire, auga, terra 

Clasifica os distintos medios de transporte que existen 
na súa contorna máis próxima e diferenza entre o 
transporte de persoas e o de mercadorías. 

Comezar a reconstruír recordos do pasado 
recente a través das fontes familiares. 

Con axuda, estuda determinados acontecementos da 
historia da súa familia e recompila feitos sinxelos 
conectados coa mesma. 
Con axuda, elabora unha árbore xenealóxica sinxela da 
súa propia familia. 
Organiza a historia da súa familia mediante un álbum 
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de fotografías. 
Utiliza fontes orais e a información que obtén de 
obxectos e recordos familiares para reconstruír o 
pasado. 

Ordenar os acontecementos familiares 
utilizando métodos de observación sinxelos e 
as unidades de medida (día, semana, mes e 
ano). 

Ordena cronoloxicamente nunha liña de tempo 
determinados acontecementos da súa vida persoal 
utilizando as unidades básicas de medida: hora, día,  
semana e ano. 
Clasifica distintas imaxes segundo diferentes nocións 
como o antes, o agora e o despois. 
Ordena actividades segundo nocións do tempo como 
o antes, o agora e o despois. 
Establece unha cronoloxía baseada nas relacións 
familiares e na idade de cada membro da familia, e 
identifica os conceptos de pasado, presente e futuro. 

Utilizar o calendario para representar o paso do 
tempo e localizar días ou datas importantes. 

Localiza e sinala datas importantes no calendario. 
Coñece os días da semana e comprende os conceptos 
de onte e mañá. 
Coñece os meses do ano, é capaz de situalos no 
calendario e sabe a súa orde. 

Distingue as estacións do ano e explica de forma oral 
as súas características 
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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 de mapas mentais,  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.  
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• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 
• Presentacións feitas en Genially. 
• Plataforma Cisco Webex. 

 
 

 

4. Información e publicidade.  
 

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 
BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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

Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo 
sobre temas familiares acompañados de imaxes que 
os ilustran con claridade. 
Comprende preguntas moi básicas sobre si 
mesmo/a (nome, ideade, gustos...) e a información 
igualmente básica sobre outras persoas. 
Sigue instrucións e comprende peticións relativas á 
vida escolar mais básica (abrir/pechar o libro, 
sentar, coller o lapis...) 

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

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

BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Identificar o tema e com-prender o sentido xeral e 
as ideas principais en textos moi breves, sinxelos e 
moi elemen-tais, e nos que o tema tratado e o tipo 
de texto resulten moi familiares, e conteñan apoio 
visual moi redundante en soporte papel ou dixital. 

Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, 
relacionadas cos temas traballados. 
Comprende a idea principal dunha historia moi 
elemental acompañada de apoio visual e identifica 
os e as personaxes principais. 

BLOQUE 5 COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Utilizar adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 
realizar as funcións comunicativas propias do seu 
nivel. 

Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación 
social. 

Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. 

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

Expresar e identificar estados de ánimo básicos Expresa e identifica estados de ánimo básicos 
(happy, sad…) 

Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 
contextos comunicativos sinxelos. Diferenza preguntas e respostas moi simples. 
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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 
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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. 
• Presentación elaboradas 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. 
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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 

Ler diferentes textos en voz alta con fluidez e 
entoación. 
 

Ler en voz alta e diferentes tipos de textos 
adecuados á súa idade coa velocidade, fluidez e 
entoación. 

Comprender os diferentes tipos de textos adaptados á 
idade e utilizando a lectura como un medio de ampliar 
o vocabulario e establecer a ortografía correcta. 

Comprende a mensaxe global e identifica as 
principais ideas dos textos lidos axeitados a súa 
idade. 

Seguir un método sistemático de lectoescritura 
motivador. 

Interioriza progresivamente o proceso de 
lectoescritura 

Reproduce frases ou ditados con corrección 

Memoriza e reproduce textos orais breves e 
sinxelos 

Aplicar as regras ortográficas elementais: maiúsculas, 
palabras con c/q, r/rr, gu/gü, g/j, c/z, y/ll, mp/mb. 

Aplica correctamente as normas básicas de 
ortografía: maiúscula nos nomes propios. 
Maiúscula ao comezo da oración. O punto. 
interrogación e exclamación. Palabras con c/q, 
r/rr, gu/gü, g/j, c/z, y/ll, mp/mb 

Valorar os medios de comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe e de aceso a informacións 
e experiencias doutras persoas. 

Emprega de forma efectiva a linguaxe oral para 
comunicarse e aprender, escoitando 
activamente. 

Distingue e usa o xénero e o número nas palabras. 
Utiliza correctamente as normas da 
concordancia: o xénero e o número. 

Desenrolar as destrezas e competencias lingüísticas a 
través do uso da lingua: sílaba, palabra, oración. 

Forma correctamente oracións. 

Segmenta as oracións en palabras, as palabras en 
sílabas e as sílabas en fonemas. 

Reproducir textos breves e sinxelos pretos aos seus 
gustos e intereses. *Emprega a lingua oral con distintas finalidades. 

Comprender mensaxes orais *Expresa as súas propias ideas 
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comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado. 

Comprender a orde alfabética. *Reproduce en orde as letras do abecedario. 

Desenrolar as destrezas e competencias lingüísticas a 
través do uso da lingua: sílaba, palabra, oración. 

Forma correctamente oracións. 

Segmenta as oracións en palabras, as palabras en 
sílabas e as sílabas en fonemas. 

Participar en debates. 
*Participa activamente na conversa contestando 
preguntas e facendo comentarios relacionados co 
tema da conversa. 
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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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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. 

 

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

Ler un texto en voz alta. Le un texto en voz alta. Le comprensivamente 
un texto escrito. 

Recoñecer información nun texto. Recoñece información nun texto. 

Escribir ao ditado palabras axeitadas a súa idade. Escribe ao ditado palabras axeitadas a súa 
idade. 

Ler e memorizar cancións e poesías sinxelas. Coñece e canta cancións e poesías sinxelas. 

Escoitar de forma comprensiva audicións sinxelas. Escoita de forma comprensiva audicións 
sinxelas. 

Concordar as palabras segundo o xénero e o número. Concorda as palabras segundo o xénero e o 
número. 

Ler e escribir de forma correcta as palabras con todas as letras. Le e escribe de forma correcta as palabras con . 
c/q, r/rr, gu/gü, nh, c/z, mp/mb 

Aplicar correctamente as normas básicas de ortografía: 
maiúscula nos nomes propios e ao comezo da oración. O 
punto.  

Aplica correctamente as normas básicas de 
ortografía: maiúscula nos nomes propios e 
ao comezo da oración. O punto.  
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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. 
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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. 
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2. Avaliación e cualificación. 

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

repaso, e no seu caso ampliación) 
 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

Expresar verbalmente de forma sinxela o proceso 
seguido na resolución dun problema.  

Comunica verbalmente de forma sinxela o 
proceso seguido na resolución dun 
problema simple de matemáticas ou en 
contextos da realidade. 

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo 
traballo matemático ben feito. 

Desenvolve e amosa actitudes axeitadas 
para o traballo limpo, claro e ordenado no 
caderno e en calquera aspecto a traballar 
na área de Matemáticas. 

Iniciarse na utilización dos medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe coa axuda guiada do mestre 
ou da mestra. 

Manifesta interese na utilización dos 
medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe. 

Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando 
razoamentos apropiados. 

Le, escribe e ordena números ata o 99. 

Identifica o valor de posición das cifras en 
situacións e contextos reais. 

Interpretar diferentes tipos de números segundo o 
seu valor, en situacións da vida cotiá. 

Utiliza os números ordinais en contextos 
reais. 

Interpreta en textos numéricos e da vida 
cotiá números naturais ata o 99. 

Descompón e compón números naturais, 
interpretando o valor de posición de cada 
unha das súas cifras. 
Ordena números enteiros e represéntaos 
na recta numérica. 

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

Realiza cálculos numéricos básicos coa 
operación de suma na resolución de 
problemas contextualizados. 
Realiza cálculos numéricos básicos coa 
operación de resta (sen levadas) na 
resolución de problemas 
contextualizados. 
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Emprega procedementos diversos na 
realización de cálculos numéricos básicos. 

Identificar e resolver problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, establecendo conexións 
entre a realidade e as matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados 
e reflexionando sobre o proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados. 

Iníciase na reflexión sobre o 
procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións 
empregadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as 
solucións no contexto. 

Utilizar o palmo, o paso e o pé para realizar medidas 
e estimacións. 

Realiza medicións co palmo, o paso e o pé. 

Comparar e identificar cal é o obxecto de maior peso, 
por estimación e/ou utilizando a balanza. 

Realiza comparacións de peso entre dous 
obxectos de uso habitual.  

Comparar e identificar cal é o recipiente de maior 
capacidade, por estimación. 

Compara e identifica cal é o recipiente de 
maior capacidade. 

Iníciase no coñecemento das unidades básicas de 
medida do tempo e as súas relacións, utilizándoas 
para resolver problemas da vida diaria. 

Coñece e utiliza as unidades de medida do 
tempo e as súas relación. Minuto, hora, 
día, semana e ano. 
Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora 
en punto e a media hora. 

    Resolve problemas sinxelos da vida diaria             
utilizando as medidas temporais e as súas 
relacións. 

Iníciase no coñecemento do 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 (5,10, 20 e 50 euros) do 
sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver 
problemas en situación reais como 
figuradas. 

Identificar e resolver problemas da vida cotiá 
adecuados ao seu nivel, establecendo conexións 
entre a realidade e as matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 
 

Resolve problemas sinxelos de medida. 

Reflexiona sobre o proceso seguido na 
resolución de problemas revisando as 
operacións utilizadas e as unidades dos 
resultados. 

Describe a situación dun obxecto do 
espazo próximo en relación a un mesmo 
utilizando os conceptos de esquerda-
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Interpretar representacións espaciais sinxelas 
realizadas a partir de sistemas de referencia e de 
obxectos ou situacións familiares. 

dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, 
preto-lonxe e próximo-afastado. 

Describe a situación dun obxecto do 
espazo próximo en relación a outros 
puntos de referencia utilizando os 
conceptos de esquerda-dereita, diante-
detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e 
próximo-afastado. 

Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, 
rectángulo e triángulo. 

Recoñece formas rectangulares, 
triangulares e circulares en obxectos do 
contorno inmediato. 

Identificar, resolver problemas da vida cotiá 
axeitados ao seu nivel, establecendo conexións entre 
a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade 
dos coñecementos matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

Resolve problemas xeométricos sinxelos 
que impliquen dominio dos contidos 
traballados. 
Iníciase na reflexión sobre o 
procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións 
empregadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as 
solucións no contexto. 

Recoller e rexistrar unha información que se poida 
cuantificar, utilizando algúns recursos sinxelos de 
representación gráfica: táboas de datos, bloques de 
barras, diagramas lineais… comunicando a 
información. 

Rexistra e interpreta datos sinxelos en 
representacións gráficas básicas. 

Resolve sinxelos problemas nos que 
interveña a lectura de gráficos. 
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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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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

Coñecer obras curtas de distintos estilos e de 
diferente autoría.  

Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas 
coas súas obras.  
Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, 
instrumentista e público.  

Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás 
sensacións e ás impresións sentidas na audición.  

Representa mediante diferentes técnicas os aspectos 
básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou.  
Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu 
nivel.  

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

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 e negra.  
Utiliza notación non convencional para representar 
elementos do son.  
Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar 
actividades musicais.  

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

Repite esquemas rítmicos escoitados.  
Elabora pequenos instrumentos con materiais de 
reciclaxe.  
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Exercitar as vocalizacións e as pronuncias 
interpretando un pequeno repertorio de cancións 
sinxelas e practicando a improvisación.  

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

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

Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas 
rítmicas básicas.  

Realizar pequenas coreografías  
(modificado) Realiza pequenas coreografías, 
adecuando o movemento corporal coa música  

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

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

repaso, e no seu caso ampliación). 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

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

Coñecer as principais partes do corpo humano 
e as súas características. 

Identifica, describe e sitúa as partes externas do corpo 
humano. 
Recoñece partes do propio corpo. 
Identifica os cinco sentidos e sitúa os órganos 
sensoriais correspondentes. 

Coñecer e valorar as emocións e sentimentos 
propios e alleos. 

Comeza a identificar as súas propias emocións e 
sentimentos e os alleos. 

Comprender e valorar a relación entre sentirse 
ben e determinados hábitos: unha dieta sa e 
equilibrada. 

Identifica os diferentes grupos de alimentos. 

Comprender e valorar a relación entre sentirse 
ben e determinados hábitos: hixiene persoal, 
descanso e tempo libre. 

Desenvolve hábitos saudables e valora a importancia 
da hixiene persoal, de coidar o corpo, de descansar e 
de facer bo uso do tempo libre. 

Traballar de forma independente e proactiva e 
desenvolver estratexias para traballar en 
grupo. 

Dá os primeiros pasos cara á aprendizaxe cooperativa. 

Comprender que algúns materiais son naturais 
e outros transformados. 

 

Identifica algúns exemplos de cada grupo. 

Comprender e recoñecer as diferentes 
propiedades dos materiais e os cambios que 
experimentan. 

Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e textura en 
materiais e obxectos de uso cotián. 

Realizar experimentos sinxelos para 
comprender as propiedades dos materiais. 

 

Estuda as propiedades dalgúns materiais mediante 
experimentos sinxelos. 

 
Comprender a diferenza entre os seres vivos e 
os seres inertes. 

Identifica e explica a diferenza entre os seres vivos e os 
seres inertes. 

Comprender as etapas do ciclo vital dos seres 
vivos. 

Identifica e describe as diferentes etapas do ciclo vital 
das plantas. 

Lembrar as partes das plantas e as súas 
características Observa e identifica as principais partes dunha planta. 

Realizar un proxecto e presentar un informe. Presenta os traballos de forma clara e organizada 
Observar, identificar e describir algunhas 
relacións entre seres vivos. Coñece hábitats de distintos animais. 
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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. 



 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 1 DE 73 CENTRO: CPR PLURILINGÚE MARISTAS – EL PILAR- 

CURSO: 1º  EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: NATURAL 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. 
• Páxinas web.  
• Selección de vídeos.  
• Tarefas preparadas polo profesor. 



 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

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

CURSO: 1º  EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: NATURAL SCIENCE  

  

 

• 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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ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
5. Avaliación e cualificación. 

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

repaso, e no seu caso ampliación) 
 
7. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

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

Identificar e representar figuras xeométricas 
básicas partindo dos seus vértices. 

Realizar composicións utilizando figuras 
xeométricas básicas debuxadas con modelos. 

Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 

Identifica figuras xeométricas básicas. 

Debuxar a contorna de diferentes elementos 
usando puntos e liñas. 

Identifica os diferentes tipos de liña (abertas, pechadas, 
horizontais e verticais). 

Probar en producións propias as posibilidades 
que adoptan as formas, texturas e cores. 

Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles 
para crear a posteriori obras plásticas. 

Realizar composicións plásticas que representen 
o mundo imaxinario, afectivo e social. 

Elabora portadas, colaxes e outros obxectos 
empregando as ferramentas e as técnicas básicas 
(recortar, pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, lapis 
de cores etc.). 

Valorar a limpeza, os materiais e a orde na 
realización dunha tarefa plástica e o seu 
produto final. 

Valora a importancia da limpeza, do coidado do material 
e da orde para alcanzar o resultado final proposto. 

Describir calidades e características dos 
materiais, dos obxectos e dos instrumentos 
presentes no contexto natural e artificial. 

Describe calidades e características de materiais, 
obxectos e instrumentos presentes no contexto natural 
e artificial. 
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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. 
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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. 
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2. Avaliación e cualificación. 
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4. Información e publicidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 5 DE 73 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: RELIXIÓN  

  

 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

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

1. Reconocer y estimar que Jesús se hace 
hombre en el seno de una familia. 

1.1 Identifica a María y a José como comunidad en la 
que Dios se hace presente entre los hombres. 
1.2 Señala y representa las características de la amistad 
de Dios con el hombre: cuidado, protección, 
acompañamiento, etc. 
1.3 Valora y respeta la familia de Jesús a semejanza de la 
suya 

2. Relacionar lugares, personas y 
acontecimientos en los que Dios ha expresado 
su amor por los hombres en la vida de Jesús. 

2.1 Nombra y asocia lugares y acontecimientos 
importantes en la vida de Jesús. 
2.2 Reconoce a personas que ayudaron a Jesús a crecer y 
habla de ellas. 
2.3 Conoce y valora que Dios habla de Abraham y 
Moisés para ser su amigo 

3. Conocer y ordenar los principales momentos 
de la pasión y muerte de Jesús. 

3.1 Nombra y secuencia representaciones gráficas de los 
momentos esenciales 
de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.  

4. Reconocer que los cristianos formamos una 
familia.  

4.1 Asocia las características de la familia de la Iglesia 
con las de su familia. 
4.2 Identifica a María y José como comunidad en la que 
Dios se hace presente entre los hombres 
4.3 Reconoce a María como madre 

5. Reconocer que los cristianos formamos una 
familia. 

5.1 Asocia las características de la familia de la Iglesia 
con las de su familia. 
5.2 Identifica y explica los signos, ritos o símbolos de la 
celebración eucarística. 

6. Distinguir los espacios y tiempos sagrados de 
otros lugares. 

6.1 Expresa el respeto al templo como lugar sagrado y 
reconoce templos de distintas religiones. 
6.2 Descubrir los días que celebran el culto en su templo 
algunas religiones. 

7. Subrayar los elementos distintivos del 
domingo como día especial. 

7.1 Conoce y expresa el sentido del domingo. 
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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…) 



 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

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

CURSO: 1º  EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: RELIXIÓN  

  

 

 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 
 

1.4. 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 

1.5. Adoptar diferentes 
posturas corporais 

1.5.1. Adopta as posturas corporais que se lle 
solicitan 

CCL 
CAA 

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 

1.8 Acepta as normas do 
uso do materiais regras 
establecidas. 

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

 

CSC 

1.8.2. Acepta formar parte do grupo que lle 
corresponda. 

CSC 
CAA 

Unidade 2: RESPIRO E FAGO EQUILIBRIOS 
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 

CCA 
CSIEE 

 2.3.1. Mantén o equilibrio ao realizar 
diferentes posturas variando o número de 

CCA 
 



 
 

 

  
  

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 6 DE 73 CENTRO: CPR PLURILÍNGÜE MARISTAS -EL PILAR- 

CURSO: 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA  

  

 
 

 

2.3. Explorar distintas 
posturas en equilibrio 
estático e dinámico. 

apoios e a base de sustentación en posición 
estática. 

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

CCA 
 

2.3.5. Se despraza en liña recta mantendo un 
obxecto en equilibrio 

CCA 
 

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

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 

Unidade 4: O MEU CORPO SE EXPRESA (I) 
 
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 
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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. 

 
 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 
 

5.5. 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) 

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 

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. CAA 

 
 6.5.2. Practica xogos interactivos e xogos 

organizados axudado pola sua familia. 
CD 

6.7 Recoñecer a diversidade 
de actividades físicas, 

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

CD 
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lúdicas, deportivas en 
especial as de Galicia. 

CCEC 
 

 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 (I) 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 probas específicas orais, 
probas físicas, test de habilidades motrices e proba de 
observación da socialización cos compañeiros 

● 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:  
1ª e 2ª avaliación: 

•   Rúbricas para recoller datos das tarefas que realizan en grupo 
cooperativo e dos cargos que desesempeñan dentro do grupo. 

• Observación directa e continuada do alumnado durante a 
execuación dos exercicios físicos nas horas de clase. 

• Diario da mestra (idoceo).  
• Listas de Cotexo:  equipamento, actitude, asistencia,… 
• Listas cotexo para avaliar estándares. 
• Metacognición. 
•   Rúbricas para avaliar individualmente contidos. 
•   Probas de capacidade motriz para avaliar os estándares. 
•   Probas de execución: circuitos,… 
•   Fichas de actividades 
•   Comprobación do grado participación actividades 

complementarias 
 

Para avaliar ampliación 3º evaliación: 
• Envío tarefas, mensaxes e videos correo electrónico coorporativo 

propio. 
• Listas de cotexo (non numéricas) e rúbricas para avaliar as tarefas, 

videos e retos que envían. 
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  Para avaliar a recuperación dos estándares de aprendizaxe das 

avaliacións      suspensas: 
• Realización dos exercicios recomendados para mellorar a 

coordinación motriz,… 
• Revisión de ditos exercicios polos videos e fotografías enviadas. 

 

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 polos 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  

Actividades de reforzo, repaso e/ou recuperación: 

• 2 sesións de EF a semana subidas o blog do 1º ciclo. 
• Videotutoriais youtube preparados polo mestra erelacionados 

cos contidos a reforzar. 
• Videotutoriais youtube escollidos segundo os estándares de 

aprendizaxe. 
• Ilustracións relacionadas co contido. 
• Actividades no contorno da súa casa: andar bici, senderismo, 

footing,… 
• Envió tarefas LC para mellorar a súa capacidade física. 

 
   Actividades de ampliación.  As mesmas que en reforzo máis: 

• Sesións duns 40-50 minutos, dous días a semana subidos o 
blog do 1º ciclo. 

• Creación de materiais para o desenrolo de habilidades (realizar 
pelotas malabares, xogo de bolos,…) 

•  Realización de actividades o aire libre (cando poidan): footing, 
andar bici, senderismo, patinete,…) 

• Fichas fotocopiables relacionadas cos estándares de 
aprendizaxe: traballar a lateralidade. 

• Uso de material manipulativo, reciclado,… para a realización 
dalgúnhas das actividades físicas: Escaleira de desprazamento, 
botellas plástico para traballar forza, rulo papel hixienico, … 

• Visualización de videos relacionados cos estándares. 
• Videos coreografías: Just dance, tic-toc, “Zumba kids” 
• Aprenderse coreografía creada para eles para o día da nai coa 

canción: “Quéroche máis” 
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• Aprender pasos básicos do baile Galego con tutoriais”Luis 
Prego” 

• Xogos adaptados de habilidades: parchis en familia, circuito 12 
estaciones “ Circuito CFB en familia” 

• Seguir video para Ioga Infantil 
Recopilación dos xogos populares os que xogaban os seus avós 

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. 

 

Materiais e recursos 

Materiais específicos EF: 
o Comba saltar. 
o Pelotas  e balóns diferentes tamaños 
o Palas de praia 
o Globos ou pelotas praia 
o Botellas plástico 
o Papeleira  
o Collíns 
o Bolas de papel 
o Rolos de papel hixiénico 

Recursos:  
• Videotutoriais creados pola mestra. 
• Actividades en Genially: circuito 12 estacións. 
• Actividades explicadas en blog 1º ciclo “ 
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• Web: vídeos ( “Malabarsjc”, “Educación física en casa”, “Happy 
Learning”, “Kids Workout”, “Rutinas en familia Andrea 
Zambrana”, …)  

•  Videos Youtube.com   
• Búsqueda de información en google. 
• Xogos interactivos: “Muévete en casa, parchis EF,  
• Táboa estiramentos 

 
 

 

 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


