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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 sinxelos, rimas infantís, cancións, adiviñas moi 
evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de 
viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 
percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 
axude á comprensión. 

PLEB1.1  Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi 
breves, e moi sinxelos, previamente traballados, emitidos 
lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais 
moi redundantes que axuden á comprensión. 

B3.1 Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos simples e breves relacionados con temas 
familiares e de interese para o alumnado, que contan con apoio 
visual. 

PLEB3.1  Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos que 
están relacionadas cos temas traballados previamente de forma 
oral. 

B4.1 Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, 
compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e 
os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/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 
traballadas previamente de forma oral. 

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

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

B5.9  Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados 
asociados. 

PLEB5.9 Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos.   
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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 (2ºEP). 
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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  Explorar, escoitar e describir calidades e características de 
materiais, obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto 
natural. 

Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, 
longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

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

Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas 
obras. 

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

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

 
Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

B1.6 Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias 
instrumentais. 

Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias. 

   
 

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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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 correos 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 2 –  
      Editorial Galinova. 
      Libro de orientacións didácticas, dramatizacións e xogos do   
      profesor: Melodía Música 2-   Editorial Galinova  
      Contas de Correo electrónoco. Vídeos 
      Abalarmóvil. 
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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 

B2.1 Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 
diversidade. 

CNB2.1.1 Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co 
doutros seres vivos. 

B3.1 Identificar as principais características e comportamentos de 
animais e plantas para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu 
contorno. 

CNB3.1.2 Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, 
empregando diferentes soportes. 

B4.2 Realizar experiencias sinxelas para analizar efectos das forzas 
sobre obxectos e movementos cotiáns. 

CNB4.2.1 Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da aplicación dunha 
forza en situacións da vida cotián. 

B5.1 Observar, manexar e clasificar obxectos e aparellos simples 
domésticos e escolares identificando a súa utilidade, as partes que os 
compoñen e a enerxía que empregan. 

CNB5.1.1 Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os 
beneficios que producen na vida cotiá. 

CNB5.1.2 Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a 
importancia de cada profesión, a responsabilidade e a contribución social, 
evitando estereotipos sexistas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos recibidos a  través do correo electrónico. 

Instrumentos:  
  -Seguemento 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 

pendente no 
primeiro ou 

segundo 
trimestre 

   Hai un alumno coa materia pendente en anteriores trimestres, co que se 
leva a cabo unha ACI, coa que non acada os obxectivos propostos. 
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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 educativos explicativos. 
- Recursos dixitais de todo tipo. 

 

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 

- Libros de texto do alumno Ciencias da Natureza 2º - Proxecto 

“Zoom” - Editorial Vicens Vives. 

- Documentos en PDF. 

- Plataforma “Edubook”, Vicens Vives. 
- Videos. 

- Recursos dixitais (xogos en liña, cuestionarios, 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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.3 Coñecer os elementos básicos que forman un ecosistema, 
identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios neles 
e espertando actitudes de defensa, respecto e recuperación deles. 

CSB2.3.1 Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman un 
ecosistema identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios 
neles e cita algunha medida de respecto e recuperación.  

B2.5 Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, 
analizando en grupo as consecuencias que a intervención humana 
provoca na conservación da paisaxe natural e definindo algunhas 
medida para a conservación desta. 

CSB2.5.1 Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana máis próxima. 

B3.5 As profesións. Preparar unha enquisa, para coñecer as profesións 
das familias do alumnado do centro, analizar cales son as máis usuais. 
Indagar sobre todo en aquelas que o alumnado descoñeza, as 
ferramentas que empregan, responsabilidade, servizos que prestan e 
comunicar os resultados. 

CSB3.7.2 Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas e 
traballos que prestan servizos. 

B4.3 Recoñecer, comprender e ordenar cronoloxicamente os cambios 
producidos polo paso do tempo na evolución dos obxectos, persoas, 
feitos ou acontecementos sobre os que se investigou. 

CSB4.3.1 Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a 
evolución no tempo de obxectos, persoas, feitos ou acontecementos sobre os 
que se investigou. 

B5.1 Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os 
aparellos. 

CSB5.1.1 Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o 
número de pezas, o xeito de accionalas e a acción que realizan. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos recibidos a  través do correo electrónico. 

Instrumentos:  
  -Seguemento 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 

pendente no 
primeiro ou 

segundo 
trimestre 

Hai un alumno coa materia pendente en anteriores trimestres, co que se 
leva a cabo unha ACI, coa que non acada os obxectivos propostos. 
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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 educativos explicativos. 
- Recursos dixitais de todo tipo. 

 

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 

- Libros de texto do alumno Ciencias Sociais 2º - Proxecto “Zoom” 
Editorial Vicens Vives. 

- Documentos en PDF. 

- Plataforma “Edubook”, Vicens Vives. 
- Videos. 

- Recursos dixitais (xogos en liña, cuestionarios, 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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1 Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes 
formatos (descritivos, narrativos, dialogados)e intencións 
comunicativas (informativos, literarios e prescritivos) aplicando as 
regras ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

LCB3.1.1 Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios 
da vida cotiá, do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e a 
súa intención comunicativa e respectando as normas gramaticais e 
ortográficas básicas: cartas, folletos informativos, noticias, instrucións, 
receitas, textos literarios... 

B4.1 Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da 
lingua, (categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación 
máis eficaz. 

LCB4.1.1 Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, 
artigo, adxectivo, verbo. 

LCB4.1.2 Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro 
ao producir textos orais e escritos. 

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

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

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

LCB4.1.1 Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión 
oral e escrita. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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

Instrumentos:  
  -Seguemento na libreta do profesor 

-Seguemento da  Plataforma Snappet 
-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 

pendente no 
primeiro ou 

segundo 
trimestre 

Hai un alumno coa materia pendente en anteriores trimestres, co que se 
leva a cabo unha ACI, coa que non acada os obxectivos propostos. 
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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. 
- Recursos dixitais de todo tipo. 

 

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 

- Libros de texto do alumno Lingua Castelá 2º - Proxecto “Zoom” - 
Editorial Vicens Vives. 

- Documentos en PDF. 

- Videos. 

- Plataforma “Edubook”, Vicens Vives. 
- Plataforma Snappet. 

- Recursos dixitais (xogos en liña, cuestionarios, 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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

LGB4.1.4 Sinala o xénero e número de palabras dadas. 

B4.2 Coñecer e aplicar 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. 

B5.1 Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos. 
LGB5.1.1 Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, 
poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando 
modelos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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

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 

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 

Hai un alumno coa materia pendente en anteriores trimestres, co que se 
leva a cabo unha ACI, coa que non acada os obxectivos propostos. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO:CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA 
ASUNCIÓN (SARRIA-LUGO) 
CURSO: 2º EP 
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
  

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. 
- Recursos dixitais de todo tipo. 
 

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 

- Libros de texto do alumno Lingua Galega 2º - Proxecto “Zoom” - 
Editorial Vicens Vives. 

- Documentos en PDF. 

- Videos. 

- Plataforma”Edubook”, Vicens Vives. 
- Plataforma Snappet. 

- Recursos dixitais (xogos en liña, cuestionarios, 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. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

MTB2.1.1 Le, escribe e ordena números ata o 999.  

B2.2 Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1 Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

B2.3 Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución 
de problemas. 

MTB2.3.1 Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na 
resolución de problemas contextualizadas. 

MTB2.3.2 Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación 
na resolución de problemas contextualizados. 

B2.4 Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu 
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar 
a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando 
sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

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

B3.4 Coñece as unidades básicas de medida do tempo e as súas 
relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida cotiá. 
 

MTMTB3.4.1 Le a hora de reloxos analóxicos e dixitais (En punto, medias e 
cuartos) 

B3.5 Coñece o valor e as equivalencias entres 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 do 
sistema monetario da UE utilizándoas tanto para resolver problemas en 
situación reais como figuradas  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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

Instrumentos:  
  -Seguemento na libreta do profesor 

-Seguemento 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 

pendente no 
primeiro ou 

segundo 
trimestre 

Hai un alumno coa materia pendente en anteriores trimestres, co que se 
leva a cabo unha ACI, coa que non acada os obxectivos propostos. 
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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. 
- Recursos dixitais de todo tipo. 

 

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 

- Libros de texto do alumno Matemáticas 2º - Proxecto “Zoom” - 
Editorial Vicens Vives. 

- Documentos en PDF. 

- Videos. 

- Plataforma “Edubook”, Vicens Vives. 
- Plataforma Snappet. 

- Recursos dixitais (xogos en liña, cuestionarios, 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 
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: 2º EP 
MATERIA: RELIXIÓN 
DEPARTAMENTO: PASTORAL EL RELIXIÓN 
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: 2º EP 
MATERIA: RELIXIÓN 

 

  

 

 
ÍNDICE 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

RCB2.1 Identificar la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos. 
RCB 2.1.1 Conoce , memoriza y reconstruye relatos bíblicos de la acción de 
Dios en la historia. 

RCB4.1 Coñece o bautismo como medio para formar parte da Iglesia. 
RCB4.1.1 Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. 

RCB4.1.2 Identifica aos país, padriños, presbíteros, bautizados como pobo 
xenerado por Xesús. 

RCB 4.2 Observar e comprender os signos presentes na liturxia 
bautismal. 

RCB4.2.1 Asocia os elementos materiais da auga, a luz e o óleo ci seu 
significado sacramental. 

RCB4.4 Coñecer o ano litúrxico e os seus tempos. RCB3.4.1 Constrúe un calendario onde ubica os diferentes tempos litúrxicos. 
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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 

Hai un alumno coa materia pendente en anteriores trimestres, co que se 
leva a cabo unha ACI, coa que non acada os obxectivos propostos. 
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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 videos-conto. 
- Recursos dixitais. 
- Cancións 
 

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. 
- Documentos en PDF. 
- Recursos dixitais ( xogos en liña, contos, cancións, actividades 

interactivas). 
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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.  
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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 si mesmo/a e aos outros e outras nas actividades 
físicas e nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e 
actuando con interese e iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1 Participa activamente nas actividades propostas buscando unha 
mellora da competencia motriz. 

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. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, 
en especial as de Galicia. 

EFB 6.2.1 Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas 
características e diferenzas. 

B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, 
en especial as de Galicia. EFB6.2.2. Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia. 
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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 

 
Só hai un alumno coa materia pendente en anteriores trimestres, co que 
se traballa mediante unha ACI, que non acada os obxectivos propostos. 
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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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*Para os alumnos con ACI, seguirase coa mesma metodoloxía que ata o momento, 
atendendo á situación actual. 

 

 

 

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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

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

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

B1.3. Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e texturas. EPB1.3.1 Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades 

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

EPB2.2.1.Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o entorno próximo e o 
imaxinario. 

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

EPB 2.1.1 Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as cores. 

B2.4. Utilizar nas súas representacións distintos tipos de liñas (curva, 
quebrada, recta etc.) e formas xeométricas. 

EPB2.4.1 Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos. 

B2.6. Recoñecer, diferenciar e utilizar a expresividade de diversos materiais e 
soportes audiovisuais. 

EPB2.6.2 Deseña sinxelas creacións plásticas despois de recoller información por 
medios audiovisuais. 
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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 

Só hai un alumno coa materia pendente en anteriores trimestres, co que 
se traballa mediante unha ACI, que non acada os obxectivos propostos. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DA 
ASUNCIÓN (SARRIA-LUGO) 

CURSO: 2º EP 
MATERIA: ED. PLÁSTICA 

 

  

 

 

 
 
 

*Para os alumnos con ACI, seguirase coa mesma metodoloxía que ata o momento, 
atendendo á situación actual. 
 

 
 
 
 
  

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. 


