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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
 
B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do 
son e coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras 
culturas. 

Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

B1.2Identificar e describir as características de elementos 
musicais e calidades dos sons do contexto. 

Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe 
musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do 
contexto. 

B1.3Analizar a organización de obras musicais sinxelas e 
describir os elementos que as compoñen. 

Distingue tipos de voces e instrumentos, e agrupacións instrumentais 
ou vocais. 

B1.4Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza 
musical. 

Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos 
característicos da música escoitada. 

B2.1 Interpretar un repertorio básico de cancións e pezas 
instrumentais, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou 
instrumentos, utilizando a linguaxe musical. 

Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos. 

  
 

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

3. 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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4. 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 3 –  
      Editorial Galinova. 
      Libro de orientacións didácticas, dramatizacións e xogos do   
      profesor: Melodía Música 3-   Editorial Galinova  
      Contas de Correo electrónoco. Vídeos. 
     Abalarmóvil. 
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5. 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. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis 
importantes para o seu funcionamento 

CNB2.1.2 Coñece os principais órganos vitais e entende a súa importancia no 
funcionamento do organismo. 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade. CNB2.3.1 Clasifica alimentos en función dos nutrientes principais. 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais e plantas do seu 
contorno próximo, recoñecer as súas características principais e buscar 
información en fontes variadas. 

CNB3.1.1 Recoñece as características que definen os animais e as plantas como seres 
vivos fronte aos obxectos inertes. 

 
CNB3.5.1 Recoñece e identifica as características morfolóxicas que permiten 
diferenciar distintos grupos de vertebrados e invertebrados. 

B3.2. Observar e rexistrar algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser vivo. 
CNB3.8.1 Coñece as funcións de nutrición, relación e reprodución dos animais 
vertebrados e utilízaas para clasificalos. 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para recoñecer 
os cambios de estado da auga e os efectos de forzas coñecidas no movemento 
dos corpos. 

CNB4 Coñece e identifica as propiedades máis importantes da materia (masa e 
volume) e sabe como medilas. 

 
CNB4.2 Coñece o ciclo da auga. 
 

 
CNB4.2.1 Explica os cambios de estado da auga en fenómenos naturais e situacións 
da vida cotián. 
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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 
-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 ou 2º 
trimestre 

 
 
Neste curso non hai ningún alumno/a coa materia suspensa no 1º e/ou 2º 
trimestre. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

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

CURSO: 3º EP 
MATERIA: CIENCIAS DA NATUREZA 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades escritas. 
- 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: 

 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. 
- Documentos en PDF. 
- Recursos dixitais (actividades interactivas, xogos e cuestionarios en 

liña…) 
- Plataforma Abalar Móbil. 
- Blogue do curso (3ºEP). 
- Xornais e revistas. 
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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.Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a comprender textos sinxelos 

de carácter social, xeográfico e histórico. 

CSB1.3.1 Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de 

carácter social, xeográfico e histórico. 

B2.1.Recoñecer e situar os elementos principais do sistema solar: o Sol, os planetas e 

as súas características básicas empregando as TIC. 

CSB2.1.1 Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os 

planetas e recoñece as súas características básicas. 

B2.2.Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo as súas 

características principais, movementos e consecuencias máis directas que producen 

na súa vida diaria e na contorna próxima. 

CSB2.2.1 Describe de forma sinxela os movementos terrestres, o eixe do xiro e os 

polos xeográficos. 

B2.3.Identificar as capas da Terra segundo a súa estrutura sexa interna ou externa. 
 
CSB2.3.1 Identifica, nomea e describe as capas da Terra. 

B2.4.Identificar as distintas formas de representar a superficie terrestre e localizar o 

lugar no que vive. 

CSB2.4.1 Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, 

planisferios e globos terráqueos. 

B2.12. Explicar como se produce o ciclo da auga e as súas fases relacionándoos cos 

elementos da paisaxe da súa contorna próxima. 
CSB2.12.1 Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga. 

B2.13. Explicar que é unha paisaxe, os seus elementos básicos e recoñecer os distintos 

tipos de paisaxes de Galicia. 

CSB2.13.1 Define paisaxe, identifica os seus elementos e recoñece as diferentes 

tipos de paisaxe básicas na comunidade autónoma. 

B3.4.Distinguir entre materias primas e produtos elaborados e asocialos cos 

diferentes sectores produtivos e económicos da zona. 

CSB3.4.1 Diferencia entre materias primas e produtos elaborados e os asocia cos 

diferentes sectores produtivos e económicos da contorna. 

B4.1.Coñecer as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos históricos relevantes de Galicia. 

 
CSB4.1.2 Sitúa nunha liña do tempo feitos do pasado da súa contorna datando os 

comezos e finais das épocas históricas. 

B4.3.Recoñecer algúns vestixios do pasado, presentes na contorna próxima, como 

fontes históricas para coñecer o pasado e como elementos integrantes da contorna 

actual. 

CSB4.2.2 Distingue entre prehistoria e historia recoñecendo a importancia das 

manifestacións escritas como avances que supoñen a transición entre esas épocas. 
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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 tarefa. 
-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 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. 
- 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: 

 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. 
- Documentos en PDF. 
- Recursos dixitais (actividades interactivas, xogos e cuestionarios en 
liña…) 

- Plataforma Abalar Móbil. 
- Blogue do curso (3ºEP). 
- Xornais e revistas. 
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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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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. 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e a información mais relevante do texto. 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en 
interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá.
.

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos de temas previamente traballados 
de forma oral e de interese para o alumnado e conte con apoio visual 
en soporte papel ou dixital 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de 
apoio visual redundante e identifica os e as personaxes principais. . 

B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, 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 predicibles. 

PLEB4. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. 

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

PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 
PLEB5.7 Diferencia preguntas e respostas simples. 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos 

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario 
para participar nas interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa 
idade e escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020

PÁXINA 3 DE 6 CENTRO:CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA
ASUNCIÓN SARRIA (LUGO)

CURSO:3º EP
MATERIA:LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS



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 da  Plataforma Snappet.
• Participación e interese na realización  das tarefas.
• 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

 Enviarase ao alumnado actividades de reforzo da materia ou materias
que non superou no 1º ou 2º trimestre.
• Estas actividades achegaranse a través de:

• Documentos en PDF, que adxuntaremos ao correo da familia.
• Notificacións por Abalar.
• Traballo específico en Snappet.

• Serán enviadas  de xeito puntual  a  estes alumnos/as,  a  maiores  das
tarefas propostas ao grupo.

• O  envío  destas  tarefas  e  a  súa  correcta  realización  pode  supoñer,
nalgún caso, a superación da materia. 
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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.

Metodoloxía

(alumnado con

conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade:  
- Seguimento realizado a través:

 Da Plataforma Snappet.
 Do correo electrónico.
 De Abalar Móbil.
 Blogue do curso.

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

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 (3ºEP).
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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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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 
B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e valorar a 
lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a ortografía correcta e 
como gozo persoal. 

LCB2.2.1 Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, textos 
de diversa tipoloxía textual.  
 

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras ortográficas 
de nivel e coidando a presentación. 

LCB3.1.1 Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida 
cotiá, do ámbito escolar e social, utilizando elementos de cohesión básicos: noticias, 
contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
receitas, instrucións, normas….  

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramática (categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significado das 
palabras e campos semánticos), así como as regras de ortografía para 
favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1 Respecta as normas gramaticais  básicas, propias do nivel. 
 

 LCB4.1.3. Diferenza  familias de palabras. 

 LCB4.1.4 Utiliza as normas ortográficas básicas. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua. 
 

LCB4.2.1 Utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, frases feitas, na 
expresión oral e escrita. 
 

 LCB4.2.3 Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. 

B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a 
través do coñecemento da lingua. 

LCB4.3.1 Utiliza, segundo modelo, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 
 

 LCB4.3.5 Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 
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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 da  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 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 (3ºEP). 
- Xornais e revistas. 
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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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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 

B1.1. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 
obtidas. 
 

MTB2.1.1 Aplica o cálculo mental á resolución de problemas. 
 

 
MTB1.2.1 Resolve problemas da vida real relacionados coa medida do tempo e do 
diñeiro 

B1.2. Identificar e 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 para a resolución de 
problemas. 

MTB2.7.1 Resolve problemas cotiás interpretando correctamente o enunciado. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados. MTB2.4.1 Redondea números naturais ás decenas, centenas e millares. 

 MTB2.1.2 Identifica o valor de posición de cada cifra dun número. 

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

MTB2.3.1.  Realiza operacións con números naturais: adición, subtración, 
multiplicación e división enteira por un número dunha cifra.  

B3.1. Seleccionar e utilizar instrumentos e unidades de medida usuais, 
facendo previamente estimacións e expresando con precisión medidas de 
lonxitude, peso/masa, capacidade e tempo, en contextos reais. 

MTB3.1.1 Identifica as unidades do sistema métrico decimal. Lonxitude, capacidade, 
masa ou peso. 
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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 da  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 ou 2º 
trimestre 

- Enviarase ao alumnado actividades de reforzo da materia  que non 
superou no 1º e/ou 2º trimestre. 

- Estas actividades achegaranse a través de: 

 Documentos en PDF, que adxuntaremos ao correo da familia. 

 Notificacións por Abalar. 

 Traballo específico en Snappet. 
- Serán enviadas de xeito puntual a estes alumnos/as, a maiores das 

tarefas propostas para o grupo. 
- O envío destas tarefas e a súa correcta realización pode supoñer, nalgún 

caso, a superación da materia.  
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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 (3ºEP). 
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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. Clasificar texturas, formas e cores atendendo a distintos criterios. 
EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas y colores atendiendo a criterios de 
similitud o diferencia.  
 

 B2.1 Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuadaos para 
acadar un produto artístico final. 

EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións  plásticas, explorando 
diversas técnicas e actividades manipulativas.  
 

 
EPB2.1.8. Usa a técnica de collage con limpeza e precisión, manexando 
diferentes técnicas.  
 

 
EPB2.1.10  Crea imaxes tridimensionais co  recorte e  o pegado.  
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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. 
-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 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  
- Visualización de vídeos.  
- Todo tipo de recursos dixitais. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade 
- Seguimento realizado a través: 

 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. 
- Documentos en PDF. 
- Blogue do curso (3ºEP). 
- Plataforma 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 
B1.9 Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de 
Dios.  
 

REB1.9.1 Comprende que as persoas deben perdoar aos seus semellantes como 
Deus nos perdoa. 

B3.3 Comparar las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a su llamada.  
 

REB3.3.3 Recoñece aos apóstolos coma os primeiros discípulos de Xesús.  

B4.1 Identificar e valorar as accións da Igrexa que continúan a misión de  
Xesús. 
 

REB4.1.1 Describe como a Igrexa defende os dereitos de todas as persoas. 

B4.2 Sinalar a oración como unha forma de expresión da amizade con Deus. 
 
 

REB4.2.1 Recoñece a importancia da escoita para establecer un diálogo con Deus e 
con outras persoas 

 REB4.2.2 Recopila  oracións que a comunidade cristiá utiliza de xeito cotiá.  

B4.3 Descubrir rasgos da amizade con Deus na vida cotiá. 
 

REB4.3.1 Profundiza no contido das Parábolas a partir de diferentes manifestacións 
artísticas e culturais.  
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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. 
-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 ou 2º  
trimestre 

 
Neste curso non hai ningún alumno/a coa materia suspensa no 1º e/ou 2º 
trimestre. 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

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

CURSO: 3º EP 
MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades escritas. 
- 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: 

 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. 
- Documentos en PDF. 
- Recursos dixitais (actividades interactivas, xogos e cuestionarios en 

liña…) 
- Plataforma Abalar Móbil. 
- Blogue do curso (3ºEP). 
- Páxina web do colexio (recursos de Pastoral). 
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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 Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións 
establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.6 Realiza actividades físicas e xogos propostos no medio natural ou en 
contornos non habituais. 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de 
forma estética e creativa, comunicando sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.1 Representa personaxes, situacións, sentimentos, utilizando os 
recursos expresivos do corpo, individualmente, en parellas ou en grupos. 

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

EFB4.1.2 Realiza movementos a partir de estímulos rítmicos ou musicais, 
individualmente e en parellas. 

B6.1. Resolver retos tácticos elementais propios do xogo e de 
actividades físicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras 
para resolver as situación motrices, actuando de forma individual, 
coordinada e cooperativa e desempeñando as diferentes función 
implícitas en xogos e actividades 

EFB6.1.1. Iníciase no uso dos recursos adecuados para resolver situacións 
básicas de táctica individual e colectiva en situación motrices habituais. 

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

EFB6.2.3 Realiza distintos xogos e deportes 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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B4.2 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e 
á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento na mellora do uso da 
lingua. 

LGB4.2.2 Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas, con 
especial atención ás maiúsculas. 

B3.1 Usar, as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. 
LGB3.1.3 Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de exclamación e interrogación).  

B4.1 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e 
á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento na mellora do uso da 
lingua. 

LGB4.1.5 Sinala o xénero e número de palabras dadas e é quen de cambialo.  

B4.1 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e 
á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento na mellora do uso da 
lingua. 

LGB4.1.1 Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, enunciados, 
palabras e sílabas. (Os artigos). 

B4.6. Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos e 
palabras polisémicas básicas, para comprender e producir textos. 

LGB4.6.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos e palabras polisémicas básicas. 

B4.1 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e 
á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento na mellora do uso da 
lingua. 

LGB4.1.4 Identifica nun texto substantivos e adxectivos. 

B4.6 Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos e 
palabras polisémicas básicas, para comprender e producir textos. 

LGB4.6.1. Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando familias de 
palabras. 

B1.9 Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 
LGB1.9.1 Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada 
acto comunicativo.  

B2.2 Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de 
sinxelos gráficos, e ilustracións. 

LGB2.2.1 Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de sinxelos gráficos e 
ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a acompaña. (Os diminutivos e os 
aumentativos). 

B3.2. Producir textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir e 
resumir, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que 
sexan característicos dos medios de comunicación. 

LGB3.2.2 Redacta textos xornalísticos (noticias) e publicitarios (anuncios e carteis) de xeito 
creativo. 

B4.3 Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe elemental 
nas producións orais e escritas. 

LGB4.3.1 Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación. 

B4.1 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e 
á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento na mellora do uso da 
lingua. 

LGB4.1.2. Identifica as formas verbais. 
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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 

 
 
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 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, documentos en PDF, 
recursos dixitais (xogos en liña, cuestionarios, 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. 


