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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en 
textos orais moi breves con estruturas simples e coñecidas cun 
léxico de uso cotiá con axuda de elementos lingüísticos e non 
lingüísticos presentes nas situacións comunicativas e conectados 
cos propios intereses e coas propias experiencias, articulados con 
claridade e lentamente, transmitidos de viva voz ou por a través 
de recursos multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de 
textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá 
procedentes de medios audiovisuais ou da Internet adecuados a súa 
idade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis 
importantes 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 dun texto escrito sinxelo acompañado 
de apoio visual, acorde a súa idade procedente dos medios de 
comunicación adaptados a súa competencia lingüística. 

B4.1. Escribir textos sinxelos propios, 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, da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral. 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

 

PLEB4.10. Amosa interese por utilizar a lingua estranxeira escrita de forma 
correcta en situacións variadas atendendo á súa corrección 
ortográfica. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 
 

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de 
aprendizaxe cotiás en distintos contextos. 
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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 (4ºEP). 
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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 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e 
utilizando a lectura como medio para ampliar o vocabulario e 
fixar a ortografía. 

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e 
reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, aplicando as regras ortográficas e coidando a 
caligrafía, orde e presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de 
cohesión básicos e respectando as normas gramaticais e 
ortográficas básicas. 

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

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou 
frases feitas na expresión oral e escrita. 

 
LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas. 
 

 
LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 
 

 
LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. 
 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. 
LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas. 

 

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

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto. 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns e adiviñas. 

LCB 5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos básicos propios dos poemas 
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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 (4ºEP). 
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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. Comprender, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante en textos propios de situacións 
cotiás e dos medios de comunicación social nos que esta se amose 
de forma evidente. 

B3.2. Crear 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. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, 
mensaxes curtas, normas de convivencia,avisos, instrucións… 

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

LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en formas 
verbais dadas. 

 
LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos, adxectivos determinantes e     

cuantificadores. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas 
súas producións escritas. 

B4.5. Identificar intuitivamente o suxeito e o predicado, así como o 
papel semántico do suxeito, para mellorar a comprensión e a 
produción de textos. 

LGB4.5.2. Sinala intuitivamente o verbo e os seus complementos, 
especialmente o suxeito, en oracións. 

B4.7. Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, 
antónimos e palabras polisémicas de uso habitual, para 
comprender e producir textos. 

LGB4.7.1.  Recoñece palabras derivadas. 

 
LGB4.7.2.  Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas de uso 

habitual. 
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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 (4ºEP). 
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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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2. Avaliación e cualificación. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as centésimas). 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as centésimas), utilizando razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 

B2.3. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando as 
súas propiedades, as estratexias persoais e os diferentes procedementos que 
se utilizan segundo a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), usando o máis adecuado. 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. 

 
MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na resolución de 

problemas contextualizados. 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións da vida 
cotiá. 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e 
división (de ata dúas cifras) con distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións cotiás. 

 MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

B2.5. Identificar, 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. 

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, 
empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento 
das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións. 

B3.1. Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada caso, estimando a 
medida de magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e tempo facendo 
previsións razoables. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos e espazos coñecidos elixindo 
a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida, 
explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada. 

B3.2. Operar con diferentes medidas. 
MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple dando o 

resultado na unidade determinada de antemán. 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, utilizándoas para 
resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas 
relacións. 

B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión Europea. 

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes 
do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver 
problemas en situación reais coma figuradas. 

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: CPR PLURILINGÜE NTRA SRA DE LA 
ASUNCIÓN – SARRIA (LUGO) 

CURSO: 4ºEP 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

 

  

 

 

 
  

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 

 
- 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 (4ºEP). 
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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 – 3º TRIMESTRE 
RELIXIÓN CATÓLICA 
CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN                 
SARRIA - LUGO 

CURSO: 4º EP 
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 
DEPARTAMENTO: RELIXIÓN 
DATA: 11/05/20 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: CPR PLURILINGÜE NTRA SRA DE LA 
ASUNCIÓN – SARRIA (LUGO) 

CURSO: 4ºEP 
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 

 

  

 

 
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 NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN   
SARRIA (LUGO) 

CURSO: 4ºEP 
MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2  Identificar a necesidade do perdón para ser feliz. 
REC-B1.2.1 Recorda e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan de 

perdón. 

 B2.2  Coñecer as características do perdón de Deus. 
REC-B2.2.1 Descobre e enumera as características do perdón de Deus nalgúns 

relatos bíblicos. 

B2.4  Descubrir e valorar a razón pola que David sente a necesidade de 
redención. 

REC-B2.4.1 Compara a actitude de David con situacións persoais nas que 
sentiu a necesidade de ser perdoado. 

B4.1   Explicar que a través do sacramento da Reconciliación Deus 
concede o perdón. 

B4.1.1   Coñece e explica as condicións para acoller o perdón de Deus. 

 B4.1.2   Describe os pasos da celebración do sacramento do Perdón. 
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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 e/ou 2º 
trimestre 

 
 

 

Neste curso non hai ningún alumno/a coa materia suspensa no 1º e/ou 2º 
trimestre. 
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MATERIA: RELIXIÓN 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 (4ºEP). 
- 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. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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: 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: Educación Musical 
DEPARTAMENTO: Educación Artística 
DATA: 12-05-2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

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

Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical. 

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

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

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

Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

B 1.4 Coñecer e identificar as principais familias dos 
instrumentos, amosando interese por coñecer instrumentos 
doutras culturas. 

 
Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 

B1.4 Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, 
amosando interese por coñecer instrumentos doutras culturas. 

Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os 
instrumentos doutras culturas. 

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, así como valorar o 
traballo feito, avaliar o resultado e propor accións de mellora. 

Coñece e utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

  
 

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



 
 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
  

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.  
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

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 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 4 –  
      Editorial Galinova. 
      Libro de orientacións didácticas, dramatizacións e xogos do   
      profesor: Melodía Música 4-   Editorial Galinova  
      Contas de Correo electrónoco. Vídeos 
    Abalarmóvil. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

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 PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN
CURSO: 4º E.P.
MATERIA: CIENCIAS DA NATUREZA
DEPARTAMENTO: CIENCIAS DA NATUREZA E 
MATEMÁTICAS
DATA: 09/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)

4. Información e publicidade. 



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

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto 
como resultado dun problema formulado, elaborar con 
autonomía documentación sobre o proceso e presentala 
en diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información 
importante, obtén conclusións e comunica o resultado de 
forma oral e escrita. 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os 
órganos máis importantes para o seu funcionamento. 

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende a súa
importancia no funcionamento do organismo 
CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a 
relación co medio e as formas de coidalos. 

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a saúde 
e o desenvolvemento persoal de determinados hábitos de
alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso 

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso 
e de alimentación sa e diferencia prácticas e mensaxes que 
son contraproducentes para a saúde. 
CNB2.2.3. Recoñece algúns factores que producen as 
enfermidades máis habituais (carie, catarros, gripe, 
obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención. 

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

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características 
básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu
contorno, con criterio científico 
CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características 
básicas e clasifica plantas do seu contorno, con criterio 
científico. 
CNB3.1.4. Identifica hábitats de seres vivos e elabora un 
protocolo para respectar a biodiversidade 

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:4º EP
MATERIA:CIENCIAS DA NATUREZA



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
extraordinar

ia de
setembro

Non procede

Alumnado
de materia
pendente

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

CURSO:4º EP
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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 blogue do curso.
 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 (4ºEP).
- 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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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

CURSO: 4º E.P.
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO: CIENICAS SOCIAIS E LINGUAS
DATA: 09/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso

ampliación)

4. Información e publicidade. 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 
organización de información sobre fenómenos previamente delimitados, a 
realización dun produto, a documentación do proceso e a comunicación do 
resultados. 

CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e 
indirectas), selecciona a información relevante, a organiza, analiza, obtén 
conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para ser 
capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como comprender dife-
rentes linguaxes recollidos en textos de carácter social, xeográfico ou histórico.

CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser 
capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais. 
 

B2.5.Explicar que é o tempo atmosférico, coñecer os instrumentos de medida, 
o seu uso, realizar medicións e interpretacións de gráficos a través dos datos 
recollidos nunha estación meteorolóxica de cara a facer unha predición do 
tempo atmosférico para un período de tempo determinado e a comunicación 
deste empregando mapas do tempo. 

CSB2.5.2.Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e 
confecciona e interpreta gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións.  

CSB2.5.3.Interpreta e elabora sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os 
seus elementos principais. 

B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar e nomear masas e cursos de auga, 
diferenciando augas superficiais e augas subterráneas, cuncas e vertentes 
hidrográficas e analizar as partes as partes dun río do medio próximo. 

CSB2.6.1.Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e cursos 
de auga, explicando como se forman as augas subterráneas, como afloran e 
como se accede a elas. 

CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un 
deles. 

B2.7.Adquirir o concepto de litosfera, coñecer algúns tipos de rochas e a súa 
composición identificando distintos minerais e algunha das súas propiedades e
usos. Facer especial fincapé nos que son propios de Galicia 

CSB2.7.2.Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais, describe 
os seus usos e utilidades clasificando algúns minerais segundo as súas 
propiedades. 

B2.9.Explicar a importancia da intervención humana no medio e favorecer o 
desenvolvemento sostible a través da realización dunha campaña de 
concienciación no centro educativo 

CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as 
consecuencias da acción humana neste. 

B3.2.Identificar as principais institucións políticas de Galicia e do Estado 
español que se derivan da Constitución, así como as súas funcións 

CSB3.2.1.Identifica as principais institucións de Galicia e do Estado español e 
describe as súas funcións 

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

• 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.
• 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:

 Do correo electrónico.

 Do blogue do curso.
 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 (4ºEP).
- Xornais
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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 
B1.3 Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a un mesmo e ás outras persoas nas actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con interese e 
iniciativa individual e traballo en equipo. 

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

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 con certo nivel de incertezas. 

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, ideas e sentimentos, utilizando os 
recursos expresivos do corpo, individualmente, en parellas ou en grupos. 

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

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

B6.2 Coñecer, a diversidade de actividades físicas, lúdicas, 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. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B2.5. Coidar e usar correctamente os materiais, os instrumentos e os espazos, EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as indicacións 
establecidas, e crea hábitos de traballo. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

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

Avaliación 

Procedementos:  
Observación do traballo do alumnado: O alumno envía por correo 
electrónico os seus traballos. 
Comunicación co alumno: nestas circunstancias, é moi importante 
facilitar un cauce de comunicación co alumno no que se sinta libre de 
expresar as súas dúbidas. 

Instrumentos: traballos realizados polo alumno e enviados ao correo 
electrónico. 

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 aplica en Educación Primaria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: non hai ningún alumno coa materia pendente. 
 
 
 

Criterios de cualificación:  non hai ningún alumno coa materia pendente. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  non hai ningún alumno coa 
materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso e reforzo: semanalmente, coincidindo co horario 
do alumno, envíanse a través da plataforma abalar as tarefas semanais, 
que están detalladas no blogue de aula. Nesta materia dase un prazo de 
realización semanal. Fanse diferentes tipos de actividades: de técnica, de 
creatividade, de observación... Pídeselles que envíen as tarefas por 
correo electrónico e envíaselles un comentario sobre a realización da 
tarefa, destacando se seguiu todas as pautas dadas. 
Actividades de ampliación: intentarase ampliar materia nos contidos nos 
que sexa posible explicala fácilmente a distancia e se poida facer un 
seguimento das tarefas con exercicios que poidan realizar con materiais 
que teñan na casa e poidan enviar a través do correo para a súa revisión. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O primeiro paso foi detectar e decidir cales son os contidos básicos que o 

alumnado debe traballar ao longo deste tempo sen clase presencial 

para que o curso que ven se vexa afectado de forma mínima. Unha vez 

detectados eses contidos, comeza a transmisión de tarefas a través do 

blogue de aula. Pouco a pouco vaise vendo o nivel de destreza do 

alumno coas ferramentas tecnolóxicas, e desta forma vaise adaptando 

o traballo a un nivel que todos poidan acadar. Sempre hai unha 

pequena explicación previa á actividade, na que se concreta o 

concepto que se vai traballar, e onde poden atopar información se 

necesitan facer un repaso.  

Ningún alumno manifestou ter problemas de conexión para realizar o 

traballo. 

Materiais e recursos 

Recursos atopados en internet (vídeos e presentacións, preferiblemente en 

lingua inglesa, ainda que non sexa necesaria unha comprensión para realizar 

a tarefa) 
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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. 


