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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B5.1. Manexar obxectos e aparellos simples domésticos e escolares, 
describir os seus materiais e o seu funcionamento e utilizalos con 
seguridade evitando estereotipos sexistas.  

CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de uso 
cotián empregándoos con seguridade e evitando estereotipos sexistas. 

B5.2. Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e 
coidando o seu uso.  

CNB5.2.1.Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando 
traballa con el. 

B5.2. Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e 
coidando o seu uso.  

CNB5.2.2.Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. 

B3.1. Identificar e explicar en diferentes soportes, as principais 
características das plantas e dos animais 

CNB3.1.2.Identifica e describe, con criterios elementais, animais e plantas do 
seu contorno.  
 

B3.1. Identificar e explicar en diferentes soportes, as principais 
características das plantas e dos animais 

CNB3.1.3.Amosa condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos recibidos a  través do correo electrónico. 

Instrumentos: 
   -Seguimento na libreta do profesor 

-Participación e interese na realización  das tarefas e adecuación das 
mesmas aos criterios e estándares de aprendizaxe. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata 
un punto en función do traballo realizado durante este período de 
confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non procede 

Alumnado de 
materia suspensa 

no primeiro ou 
segundo 
trimestre 

 
Non hai alumnado coa materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades escritas, actividades en liña, visualización de vídeos e todo 
tipo de  recursos dixitais. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Alumnado con conectividade:  seguimento realizado a través do 
correo  e Abalar móbil. 
 

Sen conectividade: traballo enviado a través do correo electrónico,  e 
se fose preciso, comunicación   telefónica. 
 
 

Materiais e recursos 

Vídeos, libro de texto, documentos en PDF, recursos dixitais ( xogos en 
liñ, actividades interactivas), plataforma Edubook (Editorial Vicens 
Vives), Abalar Móbil. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos dos 
profesores. 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Realizar traballos de investigación que partan do establecemento 
de conxecturas, da observación, experimentación e da toma de 
conciencia dos sentimentos e sensacións como medios básicos para 
obter información, seleccionala, organizala, extraer conclusións e 
comunicalas sen esquecer a introdución ao manexo das TIC para este 
fin e valorando o esforzo realizado.  
 

CSB1.1.1 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. 

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

CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia da área. 

B4.1. Ordenar temporalmente, a través dunha liña do tempo, a 
evolución e algúns feitos relevantes da súa vida persoal empregando 
métodos sinxelos de observación e as unidades de medida temporais 
básicas.  
 

CSB4.1.1. Localiza e explica nunha liña do tempo, a evolución e algúns feitos 
relevantes da súa vida persoal e empregando as unidades de medida do 
tempo máis básicas. 

B4.3. Ser consciente do paso do tempo empregando, como unidades de 
medida, os días, as semanas, os meses, o ano, as estacións e o 
calendario como instrumento para medir e representar o paso tempo.  
 

CSB4.3.1. Sabe o número de días que ten unha semana e os meses, nomea os 
meses do ano e diferencia as estacións segundo as súas características. 

B2.6. Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe local e 
coñecer algunha características máis significativa destes.  
 

CSB2.6.1. Nomea os elementos presentes no ceo e explica a importancia que 
o Sol ten para a vida.  
 

 

 

 

 



 
 

   
   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO:CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA 
ASUNCIÓN (SARRIA-LUGO) 

CURSO: 1º EP 
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos recibidos a  través do correo electrónico. 

Instrumentos: 
   -Seguimento na libreta do profesor 

-Participación e interese na realización  das tarefas e adecuación das 
mesmas aos criterios e estándares de aprendizaxe. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata 
un punto en función do traballo realizado durante este período de 
confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non procede 

Alumnado de 
materia suspensa 

no primeiro ou 
segundo 
trimestre 

 
Non hai alumnado coa materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades escritas, actividades en liña, visualización de vídeos e todo 
tipo de  recursos dixitais. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Alumnado con conectividade:  seguimento realizado a través do 
correo  e Abalar móbil. 
 

Sen conectividade: traballo enviado a través do correo electrónico,  e 
se fose preciso, comunicación   telefónica. 
 
 

Materiais e recursos 

Vídeos, libro de texto, documentos en PDF, recursos dixitais ( xogos en 
liña, actividades interactivas), Plataforma Edubook (Editorial Vicens 
Vives), Abalar Móbil. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos dos 
profesores. 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e aos outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas. 

EFB1.3.1 Participa activamente nas actividades propostas. 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para realizar 
movementos axeitados ás situación motrices que se lle presentan. 

EFB2.2.1 Coñece e identifica as partes do corpo propias. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 
comunicando sensacións e emocións. EFB4.1.2 Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 
comunicando sensacións e emocións 

EFB4.1.1 Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o 
movemento con desinhibición e espontaneidade. 

B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas en especial as de Galicia. EFB 6.2.1 Practica xogos libres e xogos organizados. 

B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas en especial as de Galicia. 

EFB 6.2.3 Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras 
básicas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos recibidos a  través do correo electrónico. 

Instrumentos: 
  -Seguimento na libreta do profesor. 

-Participación e interese na realización  das tarefas e adecuación das 
mesmas aos criterios e estándares de aprendizaxe. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata 
un punto en función do traballo realizado durante este período de 
confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non procede 

Alumnado de 
materia suspensa 

no primeiro ou 
segundo 
trimestre 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
Actividades físicas e xogos, actividades en liña, visualización de vídeos 
e todo tipo de  recursos dixitais relacionados coa Ed. Física. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade:  seguimento realizado a través do 
correo electrónico e Abalar móbil. 
 
Sen conectividade: traballo enviado a través do correo electrónico,  e 
se fose preciso, comunicación telefónica. 
 

Materiais e recursos 
Vídeos, documentos en PDF, recursos dixitais (xogos en liña, 
actividades interactivas...) e Abalar Móbil. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma Abalar Móbil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos dos 
profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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caso ampliación) 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1  Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade 
(contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi 
evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de 
viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 
percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 
axude á comprensión. 

PLEB1.1  Comprende a información esencial de contos, rimas ou cancións moi 
breve e sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, 
cunha pronunciación ben articulada, e con apoios visuais moi 
redundantes que axuden á comprensión. 

B3.1 Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, 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. 

PLEB3.1 Comprende palabras e frases escritas moi sinxelas, relacionadas cos 
temas traballados. 

B4.1 Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, 
compostos de frases simples illadas, utilizando con razoable 
corrección as convencións ortográficas máis elementais e os 
principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e predecibles. 

PLEB4.1 Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá. 

B4.3  Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección palabras e frases curtas que 
utiliza normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha 
ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3 Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con coherencia na 
súa secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Traballos recibidos a través do correo electrónico. 
- Traballo reflectido na Plataforma Snappet. 
 

Instrumentos: 
- Seguimento na libreta do profesor. 
- Seguimento na Plataforma Snappet. 
- Participación e interese na realización das tarefas. 
-  Adecuación das tarefas aos criterios e estándares de aprendizaxe. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata un 
punto en función do traballo realizado durante este período de confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non procede 

Alumnado de 
materia suspensa 

no 1º e/ou 2º 
trimestre 

 
 

Neste curso non hai ningún alumno/a coa materia suspensa no 1º e/ou 2º 
trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades escritas. 
- Actividades na Plataforma Snappet. 
- Cuestionarios. 
- Actividades en liña. 
- Visualización de vídeos.  
- Todo tipo de recursos dixitais (vídeos, xogos interactivos…). 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade 
- Seguimento realizado a través: 

 Da Plataforma Snappet. 

 Do correo electrónico. 

 De Abalar Móbil. 
 

Alumnado sen conectividade 
Traballo enviado a través do correo electrónico e, se fose preciso, 
comunicación telefónica coa familia. 

 

Materiais e recursos 

- Vídeos. 
- Libro de texto. 
- Plataforma Snappet. 
- Documentos en PDF. 
- Recursos dixitais (actividades interactivas, xogos e cuestionarios en 

liña…) 
- Plataforma Abalar Móbil. 
- Blogue do curso (1ºEP). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos 
dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus 
aspectos gráficos  
 

LCB3.1.1. Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e 
consolida aspectos grafomotores e grafías da Lingua castelá en palabras 
significativas 

B3.1. Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus 
aspectos gráficos  
 

LCB3.1.2. Identifica diferentes tipos de texto escrito: listas, receitas 
narracións, poesía , noticia 

B3.1. Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus 
aspectos gráficos  
 

LCB4.1.7.Utiliza os tempos verbais: presente, pasado e futuro en textos 
sinxelos ( O verbo) 

B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para 
favorecer unha comunicación máis eficaz.  
 

LCB4.3.1.Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as normas 
ortográficas propias do nivel e as aplica á escritura de textos significativos 
sinxelos e seguindo modelos. 

B5.4. Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos 
literarios sinxelos: contos, poemas e adiviñas.  
 

LCB5.4.1. Recrea de xeito individual e cooperativo, sinxelos textos literarios 
(contos, poemas..) a partir de pautas ou modelos dados. 

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

LCB4.4.1.Forma e ordena correctamente oracións simples para compoñer 
textos sinxelos 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos recibidos a  través do correo electrónico e traballo reflectido na 
plataforma Sanppet. 

Instrumentos: 
   -Seguimento na libreta do profesor 

-Seguimento da  Plataforma Snappet 
-Participación e interese na realización  das tarefas e adecuación das 
mesmas aos criterios e estándares de aprendizaxe. 

Cualificación final 

 
A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata 
un punto en función do traballo realizado durante este período de 
confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia suspensa 

no primeiro ou 
segundo 
trimestre 

Enviarase ao alumno tarefas de reforzo dos trimestres dos que non 
superaron a materia, tanto documentos en pdf descargables que 
adxuntaremos ao correo da familia, notificacións por Abalar ou traballo 
específico en Snappet. 
A realización correcta e o envío  destas tarefas pode supoñer, a superación 
da materia. Enviarémolo de xeito puntual a estes alumnos engadido ao 
resto das tarefas enviadas ao grupo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades escritas, actividades na Plataforma  Snappet, cuestionarios, 
actividades en liña, visualización de vídeos e todo tipo de  recursos 
dixitais. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Alumnado con conectividade:  seguimento realizado a través do 
correo, da Plataforma Snappet e Abalar móbil. 
 

Sen conectividade: traballo enviado a través do correo electrónico,  e 
se fose preciso, comunicación   telefónica. 
 
 

Materiais e recursos 

Vídeos, Plataforma Snappet, libro de texto, Plataforma Edubook 
(Editorial Vicens Vives), documentos en PDF, recursos dixitais ( xogos 
en liña, actividades interactivas), Abalar Móbil. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos dos 
profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN (SARRIA – LUGO) 

CURSO: 1º EP 
MATERIA: LINGUA GALEGA 
DEPARTAMENTO: LINGUAS E CIENCIAS SOCIAIS 
DATA: 08 – 05 - 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO:CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA 
DA ASUNCIÓN (SARRIA-LUGO) 

CURSO: 1º EP 
MATERIA: LINGUA GALEGA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 
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caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO:CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN 
(SARRIA-LUGO) 

CURSO: 1º EP 
MATERIA:LINGUA GALEGA 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Comprender informa-cións audiovisuais sinxelas de carácter 
específico pro-cedentes de diferentes so-portes.  
 

LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes  e específicas moi evidentes de 
documentos audiovisuais sinxelos que presenten imaxes e/ou sos moi 
redundantes co contido. 

B3.2. Utilizar de xeito guia-do estratexias para a produción de textos, 
respondendo as preguntas de para quen, e que escribir, recoñecendo o 
tipo de texto (nota, aviso, conto).  
 

LGB3.2.1.Utiliza de xeito guiado estratexias para a produción de textos, 
respondendo as preguntas de para quen e que escribir, recoñecendo o tipo de 
texto 

B4.2. Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas.  
 

LGB4.2.1. Coñece, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas e 
aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

B4.3. Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como 
instrumento para a segmentación da escritura.  
 

LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado.  
 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical moi básica, como 
apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua.  
 

LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases ou 
textos. 

B5.3. Recrear e compoñer breves relatos a partir de modelos sinxelos.  
 

LGB5.3.1. Recrea e compón breves relatos, a partir de modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos e experiencias persoais 

B3.4. Usar, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento 
de texto.  
 

LGB3.4.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos me-dios de comunicación ou os 
relacionados coa escola, respectando as convencións elementais da 
escrita.  
 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos recibidos a  través do correo electrónico. 

Instrumentos: 
   -Seguimento na libreta do profesor 

-Participación e interese na realización  das tarefas e adecuación das 
mesmas aos criterios e estándares de aprendizaxe. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata 
un punto en función do traballo realizado durante este período de 
confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non procede 

Alumnado de 
materia suspensa 

no primeiro ou 
segundo 
trimestre 

Enviarase ao alumno tarefas de reforzo dos trimestres dos que non 
superaron a materia, tanto documentos en pdf descargables que 
adxuntaremos ao correo da familia e notificacións por Abalar. 
A realización correcta e o envío  destas tarefas pode supoñer, a superación 
da materia. Enviarémolo de xeito puntual a este alumno engadido ao resto 
das tarefas enviadas ao grupo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades escritas, actividades en liña, visualización de vídeos e todo 
tipo de  recursos dixitais. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Alumnado con conectividade:  seguimento realizado a través do 
correo  e Abalar móbil. 
 

Sen conectividade: traballo enviado a través do correo electrónico,  e 
se fose preciso, comunicación   telefónica. 
 
 

Materiais e recursos 

Vídeos, libro de texto, documentos en PDF, recursos dixitais ( xogos en 
liña, actividades interactivas), Plataforma Edubook (Editorial Vicens 
Vives), Abalar Móbil. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos dos 
profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN (SARRIA – LUGO) 

CURSO: 1º EP 
MATERIA: MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS E CIENCIAS NATURAIS 
DATA: 08– 05 - 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO:CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA 
DA ASUNCIÓN (SARRIA-LUGO) 

CURSO: 1º EP 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

 

  

 

 
ÍNDICE 
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2. Avaliación e cualificación. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.4. 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.  

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados 

B3.5. Iníciase no coñecemento do valor e as equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea.  

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes (5, 
10, 20 e 50 ) do sistema monetario da Unión Europea utilzándoas tanto 
para resolver problemas en situacións reais como figuradas. 

B3.2. Comparar e identificar cal é o obxecto de maior peso, por estimación 
e/ou utilizando a balanza.  

MTB3.2.1.Realiza comparacións de peso entre dous obxetos de uso 
habitual 

B4.1. Interpretar representacións espaciais sinxelas realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares.  

MTB4.1.2. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en 
relación a un mesmo utilizando os conceptos de esquerda- dereita, 
diante- detrás, arriba- abaixo, preto- lonxe e próximo- afastado. 

B4.2. Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e 
triángulo.  

MTB4.2.1.Coñece as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e 
triángulo.  

B1.3. Iniciarse na utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe coa axuda guiada do mestre ou da mestra.  

MTB1.3.1.Manifesta interese na utilización dos medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe. 

B5.1. 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.  

MTB5.1.2.Resolve sinxelos problemas nos que interveñen a lectura de 
gráficos. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 
apropiados.  

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99 

B2.11. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas.  

MTB2.3.3. Emprega procedementos diversos na realización de cálculos 
numéricos básicos. 

B3.4. Lectura sinxela en reloxos analóxicos e dixitais.  
 

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas 
relacións. Minuto, hora, día, semana e ano. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos recibidos a  través do correo electrónico e traballo reflectido na 
plataforma Sanppet. 

Instrumentos: 
   -Seguimento na libreta do profesor 

-Seguimento da  Plataforma Snappet 
-Participación e interese na realización  das tarefas e adecuación das 
mesmas aos criterios e estándares de aprendizaxe. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata 
un punto en función do traballo realizado durante este período de 
confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia suspensa 

no primeiro ou 
segundo 
trimestre 

 
Non hai alumnado coa materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades escritas, actividades na Plataforma  Snappet, actividades en 
liña, visualización de vídeos e todo tipo de  recursos dixitais. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Alumnado con conectividade:  seguimento realizado a través do 
correo, da Plataforma Snappet e Abalar móbil. 
 

Sen conectividade: traballo enviado a través do correo electrónico,  e 
se fose preciso, comunicación   telefónica. 
 
 

Materiais e recursos 

Vídeos, Plataforma Snappet, Plataforma Edubook (Editorial Vicens 
Vives), libro de texto, documentos en PDF, recursos dixitais ( xogos en 
liña, actividades interactivas), Abalar Móbil. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO:CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA 
ASUNCIÓN (SARRIA-LUGO) 

CURSO: 1º EP 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos dos 
profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN (SARRIA –LUGO) 

CURSO: 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: Educación Musical  
DEPARTAMENTO: Educación Artística 
DATA: 12-05 -2020 
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MATERIA: 
 

  

 

 
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 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.4 Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás 
sensacións e ás impresións sentidas na audición. 

Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

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

Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

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

▪ B2.2. 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. 

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Recompilación de tarefas enviadas  
                            telemáticamente.  
                            A través do caderno de clase e das actividades  
                            das Unidades Didácticas. 
                            Contestación aos correos electrónicos de                  
                            preguntas e dúbidas dos alumnos/as. 
                           

Instrumentos:  Análises de traballo  e tarefas no caderno. 
                        Tarefas entregadas en tempo e forma. 
                        Traballo individual con calidade que teñan os  
                         mínimos  esixidos na programación. 
                         Seguimento na libreta do profesor. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final do curso farase mediante a obtención da 
media das notas obtidas nas avaliacións anteriores a cal se lle 
poderá sumar ata un punto en función do traballo realizado 
durante este período de confinamento. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
                                      Non procede 

    Alumnado de 
materia 

suspensa 

no 1º ou 2º 
trimestre 

Neste curso non hai ningún alumno/a coa materia suspensa no 1º 
e/ou 2º trimestre.  
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PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de repaso, reforzo e ampliación con 
exercicios enviados a través do correo electrónico, de  
Abalarmóvil. Visualización de vídeos musicais relacionados 
coas unidades traballadas. Repaso de actividades e tarefas 
traballadas en clase. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

       Todos os alumnos/as teñen conectividad. 
       Farase un seguimento individualizado a través das propostas  
       de tarefas ata  a entrega das mesmas. 
       Realizaranse vídeos para a resolución de dúbidas e tamén  
       contacto a través do correo electrónico. 
       

Materiais e 
recursos 

      Libro de texto do alumno/a: Melodía  - Música  primaria 1º –  
      Editorial Galinova. 
      Libro de orientacións didácticas, dramatizacións e xogos do   
      profesor: Melodía Música 1º-   Editorial Galinova  
      Contas de Correo electrónoco. Vídeos. 
    Abalarmóvil. 
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MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en 
primeiro lugar empregando a plataforma abalarmobil. 
Tamén se empregará para informar, os distintos blogues do 
colexio e os correos electrónicos dos profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILIGÜE NOSA SRA. DA ASUNCIÓN (SARRIA - LUGO) 

CURSO: 1º EP 
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA 
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
DATA: 12 – 05 - 2020 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DA ASUNCIÓN (SARRIA-LUGO) 
CURSO: 1º EP 

MATERIA: ED. PLÁSTICA 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1 Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as 
formas, texturas e cores. 

EPB2.1.2 Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para 
completar debuxos. 

B1.3 Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos 
e dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

EPB1.3.4 Identifica e usa as cores aprendidas. 

B1.3 Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos e 
dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

EPB 1.3.5 Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos 
plásticos. 

B2.2 Realizar composicións plásticas que representen o mundo 
imaxinario, afectivo e social. 

EPB 2.2.2 Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as 
ferramentas e as técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar pinceis, 
rotuladores, lapis de cores etc.). 

B2.1 Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as 
formas, texturas e cores. 

EPB 2.1.1 Manexa e emprega as diferentes texturas naturais e artificiais.   

B1.2 Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha 
tarefa plástica e o seu produto final. 

EPB 1.2.1 Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde 
para alcanzar o resultado final proposto. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos recibidos a  través do correo electrónico. 

Instrumentos: 
  -Seguimento na libreta do profesor. 

-Participación e interese na realización  das tarefas e adecuación das 
mesmas aos criterios e estándares de aprendizaxe. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata 
un punto en función do traballo realizado durante este período de 
confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non procede 

Alumnado de 
materia suspensa 

no primeiro ou 
segundo 
trimestre 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
Actividades escritas, actividades en liña, visualización de vídeos e todo 
tipo de  recursos dixitais. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade:  seguimento realizado a través do 
correo electrónico e Abalar móbil. 
 
Sen conectividade: traballo enviado a través do correo electrónico,  e 
se fose preciso, comunicación   telefónica. 
 

Materiais e recursos 
Vídeos, documentos en PDF, recursos dixitais (xogos en liña, 
actividades interactivas) e  xornais, revistas e Abalar Móbil. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma Abalar Móbil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos dos 
profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN (SARRIA – LUGO) 

CURSO: 1º EP 
MATERIA: RELIXIÓN 
DEPARTAMENTO: PASTORAL E RELIXIÓN 
DATA: 08 – 05 - 2020 
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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  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Relacionar lugares e acontecementos nos que Deus expresou o 
seu amor polos homes na vida de Xesús. 

RCB3.1.1. Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes da vida de 
Xesús. 

B3.4.Coñecer o ano litúrxico e os seus tempos. RCB3.4.1.Constrúe un calendario onde ubica os diferentes tempos litúrxicos 

B3.1.Coñecer e valorar a resposta de María a Deus. RCB3.8.1.Coñece e valora a María como nai de Xesús e nai nosa. 

B4.2. Distinguir os espazos e tempos sagrados doutros lugares e 
tempos. 

RCB4.2.1. Expresa o respeto ao templo como lugar sagrado. 

B4.3. Subrayar os elementos distintivos do domingo como día especial.  RCB4.3.1. Coñece e expresa o sentido do domingo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos recibidos a  través do correo electrónico. 

Instrumentos: 
   -Seguimento na libreta do profesor 

-Participación e interese na realización  das tarefas e adecuación das 
mesmas aos criterios e estándares de aprendizaxe. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso farase mediante a obtención da media das 
notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións a cal se lle poderá sumar ata 
un punto en función do traballo realizado durante este período de 
confinamento. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Non procede 

Alumnado de 
materia suspensa 

no primeiro ou 
segundo 
trimestre 

 
Non hai alumnado coa materia suspensa. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades escritas, visualización de vídeos e todo tipo de  recursos 
dixitais. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Alumnado con conectividade:  seguimento realizado a través do 
correo  e Abalar móbil. 
 

Sen conectividade: traballo enviado a través do correo electrónico,  e 
se fose preciso, comunicación   telefónica. 
 
 

Materiais e recursos 
Vídeos, documentos en PDF, recursos dixitais (actividades 
interactivas), Abalar Móbil. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados en primeiro lugar 
empregando a plataforma abalarmobil. Tamén se empregará para 
informar, os distintos blogues do colexio e os correos electrónicos dos 
profesores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


