
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 2 Identificar 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. 

B1.3 Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou 
fragmentos, e describir os elementos da linguaxe musical 
convencional que as compoñen.  

Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais. 

B1.3 Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou 
fragmentos, e describir os elementos da linguaxe musical 
convencional que as compoñen. 

Identifica, clasifica e completa os compases traballados. 

B1.3 Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou 
fragmentos, e describir os elementos da linguaxe musical 
convencional que as compoñen. 

Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical 
traballados. 

B1.5 Coñecer e identificar as familias dos instrumentos e, 
identificar as principais características de instrumentos doutras 
culturas. 

Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. 

B1.5 Coñecer e identificar as familias dos instrumentos e, 
identificar as principais características de instrumentos doutras 
culturas. 

Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son 
(aerófonos, cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos). 

B1.7 Buscar, seleccionar e organizar informacións sobre 
manifestacións artísticas do patrimonio cultural propio e de outras 
culturas, de acontecementos, creadores e profesionais en 
relación coas artes plásticas e a música.  

Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia. 

B2.1 Interpretar un repertorio básico de acompañamentos, 
cancións e pezas instrumentais en solitario ou en grupo, 
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical, 
valorar o traballo feito, avaliar o resultado e propor accións de 
mellora. 

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

 

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 5º–  
       Editorial Galinova. 
       Libro de orientacións didácticas, dramatizacións e xogos do   
       profesor: Melodía Música 5º-   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. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN 

CURSO: 5º 
MATERIA: LENGUA EXTRANXEIRA 
DEPARTAMENTO: 
DATA: 4-5-20 
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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 moi frecuente e conectados cos propios intereses e coas 
propias experiencias do alumnado, articulados con claridade e 
transmitidos de viva voz ou por soportes multimedia que non 
distorsionen a mensaxe. 

Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, 
con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa idade, 
procedentes de medios audiovisuais ou da Internet. 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente 
ao falar, cunha ortografía aceptable. 

3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións de relación 
interpersoal (invitacións, notas, avisos) 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente 
ao falar, cunha ortografía aceptable. 

. Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou normas, 
cartas, felicitacións, carteis, folletos, cómics o descricións de lugares, gustos 
ou afeccións 

 B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 
significativos e aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos 
sobre estes, a unha comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festividades…) e compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de apertura cara ao diferente 

B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e 
negativa, 1ª e 3ª persoa… 

Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación… 

B5.6. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de lecer… Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer… 
B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para 
realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, compara dúas 
ilustracións e identifica as diferenzas, entre outras. 

B5.8. Describirse fisicamente, achegando información complementaria, 
a si mesmo/a ou a outra persoa. 

Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos, afeccións… de si 
mesmo/a e doutra persoa. 

B5.14. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela 

Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan 
información. 

B5.15. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 
coas súas experiencias 

Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar 
nas interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa idade e 
escribir con léxico traballado previamente. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O referente para avaliar a valoración do grao de 
adquisición das competencias e  o logro dos obxectivos por parte do 
alumnado son os criterios de avaliación e a súa  concreción  nos  
estándares  de  aprendizaxe  avaliables.  (que serán referentes 
fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias clave) 
fixados nesta Programación Docente, así como as actitudes mostradas 
polos alumnos no traballo diario. 

Instrumentos: Seguimento do traballo dos alumnos a través da plataforma 
Snappet, da súa conexión ao blog e mediante traballos que se lle soliciten 
a través do correo electrónico. 

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 

 

Alumnado con 
avaliacións 
suspensas 

Criterios de avaliación: 
 
Solicitaranse aos alumnos traballos de reforzo e repaso dos contidos das 
avaliacións suspensas. Valoraranse eses traballos e a actitude do alumno 
para poder superar esas avaliacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades e exercicios propostos a través da aula virtual 
Snappet, páxinas webs, blog do colexio e dos correos 
electrónicos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta materia traballaremos os estándares de aprendizaxes máis 
relevantes dos primeiros dous trimestres. Será polo tanto unha 3º 
avaliación de repaso deses contidos. 
Todas as actividades adaptaranse ao grupo, podéndose realizar máis 
ou menos, atendendo ás características e ritmos dos alumnos/as/as e 
a actividades puntuais que xurdan. 
Os alumnos con conectividade traballarán a través da aula virtual, do 
blog e de actividades propostas que nos enviarán por calquera medio 
dispoñible. 
Poñerémonos en contacto cos alumnos sen posibilidade de 
conectividade para facilitarlles unha alternativa de traballo que mellor 
se adapte as súa situación neste momento. 

Materiais e recursos 

 Libro de texto do alumno/a  

 Material didáctico 

 Fichas de reforzó e ampliación da unidade 

 Actividades e recursos dixitais 

 Aula virtual 

 Blog do centro. 
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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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CENTRO: : CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN 

CURSO: 5º 
MATERIA: LINGUA GALEGA 
DEPARTAMENTO: 
DATA: 4-5-20 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto. 

Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos 
de distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto. 

Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación). 

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de 
textos do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto. 

Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non sexista 

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

Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou 
argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a linguaxe ás 
características de cada xénero. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte 
e valorar a lingua escrita como medio de comunicación. 

Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, 
separación entre parágrafos, interliñado… en calquera soporte. 

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

Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e preposición. 

B4.2. Coñecer e 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. 

Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación 
diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

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

Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal ou 
familiar ou dos medios de comunicación. 

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

Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas, 
notas e invitacións 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:O referente para avaliar a valoración do grao de 
adquisición das competencias e  o logro dos obxectivos por parte do 
alumnado son os criterios de avaliación e a súa  concreción  nos  
estándares  de  aprendizaxe  avaliables.  (que serán referentes 
fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias clave) 
fixados nesta Programación Docente, así como as actitudes mostradas 
polos alumnos no traballo diario. 

Instrumentos: Seguimento do traballo dos alumnos a través da plataforma 
Snappet, da súa conexión ao blog e mediante traballos que se lle soliciten 
a través do correo electrónico. 

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 

 

Alumnado con 
avaliacións 
suspensas 

Criterios de avaliación: 
 
Solicitaranse aos alumnos traballos de reforzo e repaso dos contidos das 
avaliacións suspensas. Valoraranse eses traballos e a actitude do alumno 
para poder superar esas avaliacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades e exercicios propostos a través da aula virtual 
Snappet, o blog do colexio e dos correos electrónicos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todas as actividades adaptaranse ao grupo, podéndose realizar máis 
ou menos, atendendo ás características e ritmos dos alumnos/as/as e 
a actividades puntuais que xurdan. 
Os alumnos con conectividade traballarán a través da aula virtual, do 
blog e de actividades propostas que nos enviarán por calquera medio 
dispoñible. 
Poñerémonos en contacto cos alumnos sen posibilidade de 
conectividade para facilitarlles unha alternativa de traballo que mellor 
se adapte as súa situación neste momento. 

Materiais e recursos 

 Libro de texto do alumno/a  

 Material didáctico 

 Fichas de reforzó e ampliación da unidade 

 Actividades e recursos dixitais 

 Aula virtual 

 Blog do centro. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.3. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 
traballo matemático. 

Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias idóneas para 
cada caso.  
 

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

Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números naturais  utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha 
das súas cifras.  
 

B2.4. Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para 
interpretar e intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.  
 

 B2.5. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as propiedades destas, 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. 

Realiza operacións con números naturais. 
 

 B2.6. 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. 

Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de multiplicar.  
 

B2.7. Identificar, 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. 

Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: 
revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando outras 
formas de resolvelo.  
 

B2.4. Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para 
interpretar e intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo 
equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores na 
interpretación e resolución de problemas.  
 

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

Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por comparación, 
representación na recta numérica e transformación duns noutros 

 B2.5. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as propiedades destas, as estratexias persoais e os 
diferentes procedementos que se utilizan segundo a natureza do 

Realiza operacións con números decimais. 
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cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación, calculadora), usando o máis adecuado. 
B2.6. 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. 

B2.4. Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para 
interpretar e intercambiar información en contextos da vida cotiá. 

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números  
decimais , utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras. 
 

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

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

B2.7. Identificar, 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. 

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, valorando as 
súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.  

 
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 

Estima lonxitudes, capacidades emasas ; 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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O referente para avaliar a valoración do grao de 
adquisición das competencias e  o logro dos obxectivos por parte do 
alumnado son os criterios de avaliación e a súa  concreción  nos  
estándares  de  aprendizaxe  avaliables.  (que serán referentes 
fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias clave) 
fixados nesta Programación Docente, así como as actitudes mostradas 
polos alumnos no traballo diario. 

Instrumentos: Seguimento do traballo dos alumnos a través da plataforma 
Snappet, da súa conexión ao blog e mediante traballos que se lle soliciten 
a través do correo electrónico. 

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 

 

Alumnado con 
avaliacións 
suspensas 

Criterios de avaliación: 
 
Solicitaranse aos alumnos traballos de reforzo e repaso dos contidos das 
avaliacións suspensas. Valoraranse eses traballos e a actitude do alumno 
para poder superar esas avaliacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades e exercicios propostos a través da aula virtual 
Snappet, páxinas webs, blog do colexio e dos correos 
electrónicos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta materia traballaremos os estándares de aprendizaxes máis 
relevantes dos primeiros dous trimestres. Será polo tanto unha 3º 
avaliación de repaso deses contidos. 
Todas as actividades adaptaranse ao grupo, podéndose realizar máis 
ou menos, atendendo ás características e ritmos dos alumnos/as/as e 
a actividades puntuais que xurdan. 
Os alumnos con conectividade traballarán a través da aula virtual, do 
blog e de actividades propostas que nos enviarán por calquera medio 
dispoñible. 
Poñerémonos en contacto cos alumnos sen posibilidade de 
conectividade para facilitarlles unha alternativa de traballo que mellor 
se adapte as súa situación neste momento. 

Materiais e recursos 

 Libro de texto do alumno/a  

 Material didáctico 

 Fichas de reforzó e ampliación da unidade 

 Actividades e recursos dixitais 

 Aula virtual 

 Blog do centro. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 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 
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2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
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4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.6. Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a correcta 
realización de actividades e a presentación. 

 Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e indicacións 
establecidas.. 

B2.6. Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a correcta 
realización de actividades e a presentación. 

Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a correcta realización 
dos exercicios e actividades. 

B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, accións e situacións 
valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, 
proporcións, cores e tamaños axeitados. 

B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, accións e situacións 
valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

Distingue o tema ou xénero de obras plásticas 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 Procedementos: O referente para avaliar a valoración do grao de 
adquisición das competencias e  o logro dos obxectivos por parte do 
alumnado son os criterios de avaliación e a súa  concreción  nos  
estándares  de  aprendizaxe  avaliables.  (que serán referentes 
fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias clave) 
fixados nesta Programación Docente, así como as actitudes mostradas 
polos alumnos no traballo diario. 

Instrumentos: Seguimento do traballo dos alumnos a través da plataforma 
Snappet, da súa conexión ao blog e mediante traballos que se lle soliciten 
a través do correo electrónico. 

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 

 

Alumnado con 
avaliacións 
suspensas 

Criterios de avaliación: 
Solicitaranse aos alumnos traballos de reforzo e repaso dos contidos das 
avaliacións suspensas. Valoraranse eses traballos e a actitude do alumno 
para poder superar esas avaliacións. 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realización de actividades propostas no blog e en diversas 
páxinas web , visualización de vídeos educativos e todas  
aquelas actividades que consideremos adecuadas para a  
consecución dos estándares imprescindibles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todas as actividades adaptaranse ao grupo, podéndose realizar máis 
ou menos, atendendo ás características e ritmos dos alumnos/as/as e 
a actividades puntuais que xurdan. 
Os alumnos con conectividade traballarán con contidos do blog e de 
actividades propostas que nos enviarán por calquera medio 
dispoñible. 
Poñerémonos en contacto cos alumnos sen posibilidade de 
conectividade para facilitarlles unha alternativa de traballo que mellor 
se adapte as súa situación neste momento. 

Materiais e recursos  



 
 
 

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 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, facer 
predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de observación directa e indirecta a partir da 
consulta de fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de información na rede. 

B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do 
corpo humano, establecendo algunhas relacións fundamentais entre eles. 

CNB2.1.2. Identifica as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, 
circulatorio e excretor e explica as principais funcións. 

B4.1. Coñecer e comparar para clasificar materiais segundo as súas propiedades observables: 
dureza, solubilidade, estado de agregación e condutividade térmica. 

CNB4.1.1. Coñece e clasifica materiais segundo as súas propiedades (dureza, solubilidade, estado de 
agregación e condutividade térmica). 

B4.3. Identificar e explicar as características das fontes de enerxía renovables e non renovables 
e a súa influencia no desenvolvemento sostible. 

CNB4.3.1. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables e argumenta 
sobre as accións necesarias para o desenvolvemento enerxético, sostible e equitativo. 

 

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: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Traballos escritos: no blogue de aula póñense a disposición dos alumnos 
todo tipo de exercicios, en liña con autocorrección, fichas en PDF e Word, 
traballo no caderno... Os traballos son, ou enviados por correo electrónico 
e devoltos ao alumno coa ortografía corrixida e comentarios sobre o 
contido, así como referencia ao lugar onde deben repasar os que non 
quedaron claros, ou se les envía o traballo corrixido para que comproben 
as súas respostas. 
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: diariamente, coincidindo co horario do 
alumno, envíanse a través da plataforma abalar as tarefas diarias, que 
están detalladas no blogue de aula. Fanse diferentes tipos de 
actividades: repaso de conceptos no libro de texto e exercicios na libreta 
do alumno, xogos interactivos de preguntas e respostas dos contidos 
dados, exercicios en liña con autocorrección. Cando é posible, 
publícanse no blogue ao día seguinte as correccións das actividades para 
que as poidan corrixir os alumnos. Outras veces, pídeselles que envíen as 
tarefas por correo electrónico e devólvenselles corrixidas ou envíaselles 
un comentario sobre a realización da tarefa, destacando os erros e 
remitíndoo ao lugar onde pode reforzar ese concepto. 
Inténtase reforzar criterios de todos os bloques. 
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 de autocorrección que permitan 
aos alumnos ser conscientes dos seus erros e dúbidas. Ademais, 
continúase a traballar a comprensión e expresión escrita. 
Aos alumnos con algunha avaliación suspensa e unha alumna coa 
segunda avaliación suspensa e agora enviáronselles traballos de reforzo 
desa materia suspensa, que poden compaxinar co resto de traballo 
diario de todas as materias. Déronselles indicacións de onde deben 
consultar os diferentes contidos e como poden repartir o traballo para 
facelo de forma cómoda e cumprindo os prazos. 

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, e un seguemento a través do correo 

electrónico para que poidan comentar dúbidas. 

Neste curso houbo dous casos de alumnos que comunicaron problemas 

para traballar. Nun deles, a alumna non tiña acceso a internet, pero a 

sua nai sí, polo que se lle enviaron os mesmos traballos en papel que 

ao resto de alumnos, e para sustituir o traballo dixital do blogue, 

enviáronse fichas en papel. A alumna recibía o traballo en papel e a 

nai devolvíao feito por correo electrónico. A outra alumna estaba 

lonxe dos seus pais e sen conexión, o único que recibía eran fotos do 

traballo do blogue que  facía na libreta e enviaba foto por correo. 

Agora as dúas alumnas teñen acceso a un ordenador e están 

traballando igual que o resto. 

Materiais e recursos 

Libro de texto do alumno 

Fichas de repaso e reforzo SM Savia 

Plataforma dixital SM Savia 

Recursos atopados en internet (exercicios en liña con autocorrección) 
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Kahoot 

My Jeopardys 

Editor PDF en liña Sejda.com 
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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 un mesmo e as demais persoas nas actividades físicas e nos 
xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con interese e 
iniciativa individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1 Ten interese por mellorar a 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. 

EEFB3.1.6 Realiza actividades físicas e xogos no medio natural ou en contornos non 
habituais, adaptando as habilidades motrices á diversidade e incerteza procedente da 
contorno e ás súas posibilidades. 

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, 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 Representa ou expresa movementos a partir de estímulos rítmicos ou 
musicais, individualmente, en parellas ou grupos. 

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

EFB6.2.3 Realiza distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando 
principios e regras destes. 
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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 
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DATA: 8/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada. 
LCB2.1.2. Lee en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade. 
LCB2.1.3. Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía do ámbito escolar 
e social: 

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

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito social e 
escolar, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos): 
diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos informativos e literarios, narracións, textos 
científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas... 

 
LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas.  

 LCB3.1.6. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza. 
B3.4. Utilizar de xeito autónomo o dicionario. LCB3.4.1. Utiliza habitualmente o dicionario,en diferentes soportes, no proceso de escritura. 
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 
coma as regras de ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 
B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

B5.7. Valorar a literatura como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal LCB5.7.1. Valora a literatura como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 
 

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: isto faise de diferentes formas. Na 
plataforma snappet é posible facer un seguemento en tempo real, vendo 
que esta a traballar cada alumno, os erros e acertos, e un chat permite a 
comunicación entre alumno e profesor no momento en que se está a 
traballar. 
Traballos escritos: trabállase a expresión escrita partindo de temas de 
interese do alumnado para favorecer a sua participación. Os traballos son 
enviados por correo electrónico e devoltos ao alumno coa ortografía 
corrixida e comentarios sobre a expresión e vocabulario utilizados. 
Tamén se traballan deste xeito a ortografía e a gramática. 
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. Exercicios na plataforma snappet. 

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: diariamente, coincidindo co horario do 
alumno, envíanse a través da plataforma abalar as tarefas diarias, que 
están detalladas no blogue de aula. Fanse diferentes tipos de 
actividades: repaso de conceptos no libro de texto e exercicios na libreta 
do alumno, xogos interactivos de preguntas e respostas dos contidos 
dados, exercicios en liña con autocorrección, lectura de libros dixitais e 
realización de fichas de comprensión e repaso da gramática en 
fragmentos do libro. Cando é posible, publícanse no blogue ao día 
seguinte as correccións das actividades para que as poidan corrixir os 
alumnos. Outras veces, pídeselles que envíen as tarefas por correo 
electrónico e devólvenselles corrixidas ou envíaselles un comentario 
sobre a realización da tarefa, destacando os erros e remitíndoo ao lugar 
onde pode reforzar ese concepto. 
Inténtase reforzar criterios de todos os bloques, ainda que pola situación 
actual e a idade dos alumnos, non é posible traballar a expresión oral, 
por iso se incide moito na escrita. 
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 de autocorrección que permitan 
aos alumnos ser conscientes dos seus erros e dúbidas. Ademais, 
continúase a traballar a comprensión e expresión escrita. 

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.  

Neste curso houbo dous casos de alumnos que comunicaron problemas 

para traballar. Nun deles, a alumna non tiña acceso a internet, pero a 

sua nai sí, polo que se lle enviaron os mesmos traballos en papel que 

ao resto de alumnos, e para sustituir o traballo dixital do blogue, 

enviáronse fichas en papel. A alumna recibía o traballo en papel e a 

nai devolvíao feito por correo electrónico. A outra alumna estaba 

lonxe dos seus pais e sen conexión, o único que recibía eran fotos do 

traballo do blogue que  facía na libreta e enviaba feito por correo. 

Agora as dúas alumnas teñen acceso a un ordenador e están 

traballando igual que o resto. 

Materiais e recursos 

Libro de texto do alumno 

Fichas de repaso e reforzo SM Savia 

Fichas de mellora de velocidade, memoria e atención SM Savia 

Plataforma dixital SM Savia 

Recursos atopados en internet (exercicios en liña con autocorrección) 

Plataforma “snappet” 

Kahoot 
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My Jeopardys 

Lecturas dixitais e fichas de lectura da editorial Santillana 

Editos PDF en liña Sejda.com 
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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 
B1.1.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 

.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira 
ordenada, clara e limpa, 

 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 diferentes linguaxes recollidos en textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico. 

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

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 diferentes linguaxes recollidos en textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico. 

  Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, 
gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

B4.3.Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade 
para ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos 
relevantes. 

Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do 
pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os 
acontecementos. 

B4.4.Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e e 
acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais máis relevantes 
da historia de España para adquirir unha perspectiva global da súa 
evolución 

.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social de 
España das distintas épocas históricas estudadas. 

B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a 
constancia no estudo. 

Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos 
coa terminoloxía axeitada aos temas tratados. 

  

  

  

  
 

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

Avaliación 

Procedementos:  O referente para avaliar a valoración do grao de 
adquisición das competencias e  o logro dos obxectivos por parte do 
alumnado son os criterios de avaliación e a súa  concreción  nos  
estándares  de  aprendizaxe  avaliables.  (que serán referentes 
fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias clave) 
fixados nesta Programación Docente, así como as actitudes mostradas 
polos alumnos no traballo diario. 

Instrumentos:  Seguimento do traballo dos alumnos a través da 
plataforma Snappet, da súa conexión ao blog e mediante traballos que se 
lle soliciten a través do correo electrónico. 

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 

 

Alumnado con 
avaliacións 
suspensas 

Criterios de avaliación: 
 
Solicitaranse aos alumnos traballos de reforzo e repaso dos contidos das 
avaliacións suspensas. Valoraranse eses traballos e a actitude do alumno 
para poder superar esas avaliacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Lectura dos temas do libro e realización dalgún dos exercicios 
correspondentes aos contidos deses temas , actividades propostas no 
blog e en diversas páxinas web , visualización de vídeos educativos e 
todas aquelas actividades que consideremos adecuadas para a 
consecución dos estándares imprescindibles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todas as actividades adaptaranse ao grupo, podéndose realizar máis 
ou menos, atendendo ás características e ritmos dos alumnos/as/as e 
a actividades puntuais que xurdan. 
Os alumnos con conectividade traballarán con contidos do blog e de 
actividades propostas que nos enviarán por calquera medio 
dispoñible. 
Poñerémonos en contacto cos alumnos sen posibilidade de 
conectividade para facilitarlles unha alternativa de traballo que mellor 
se adapte as súa situación neste momento 

Materiais e recursos 

 Libro de texto do alumno/a  

 Material didáctico 

 Fichas de reforzó e ampliación da unidade 

 Actividades e recursos dixitais 

 Blog do centro. 

 



 
 
 

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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Conocer y respetar la composición de la Iglesia 
Identifica y describe los rasgos y funciones de los diferentes miembros de la 
comunidad eclesial. 

Identificar el vínculo que existe entre la Última Cena y la pasión, muerte 
y resurrección de Cristo. 

Asocia la celebración de la Eucaristía con las palabras y los gestos de Jesús 
en la Última Cena. 

. Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera felicidad. 
Propone situaciones en la historia que manifiestan el beneficio de hacer el 
bien. 

. Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera felicidad. Justifica críticamente las consecuencias que se derivan de hace el bien. 

. Distinguir y memorizar los distintos tipos de libros del Antiguo y Nuevo 
Testamento. 

. Nombra y clasifica los grupos de libros en el Antiguo y Nuevo Testamento. 

Explicar los diferentes autores y momentos de la historia en que se 
compuso la Biblia. 

.Confecciona materiales para ubicar cronológicamente los principales libros 
de la Biblia. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

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

Avaliación 

Procedementos: O referente para avaliar a valoración do grao de 
adquisición das competencias e  o logro dos obxectivos por parte do 
alumnado son os criterios de avaliación e a súa  concreción  nos  
estándares  de  aprendizaxe  avaliables.  (que serán referentes 
fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias clave) 
fixados nesta Programación Docente, así como as actitudes mostradas 
polos alumnos no traballo diario. 

Instrumentos: Seguimento do traballo dos alumnos a través da plataforma 
Snappet, da súa conexión ao blog e mediante traballos que se lle soliciten 
a través do correo electrónico. 

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 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Solicitaranse aos alumnos traballos de reforzo e repaso dos contidos das 
avaliacións suspensas. Valoraranse eses traballos e a actitude do alumno 
para poder superar esas avaliacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Traballo con textos propostos , realización de actividades no blog 
e en diversas páxinas web , visualización de vídeos educativos e 
todas aquelas actividades que consideremos adecuadas para a 
consecución dos estándares imprescindibles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todas as actividades adaptaranse ao grupo, podéndose realizar máis 
ou menos, atendendo ás características e ritmos dos alumnos/as/as e 
a actividades puntuais que xurdan. 
Os alumnos con conectividade traballarán con contidos do blog e de 
actividades propostas que nos enviarán por calquera medio 
dispoñible. 
Poñerémonos en contacto cos alumnos sen posibilidade de 
conectividade para facilitarlles unha alternativa de traballo que mellor 
se adapte as súa situación neste momento 

Materiais e recursos 

 Material didáctico 

 Fichas de reforzó e ampliación da unidade 

 Actividades e recursos dixitais 

 Blog do centro. 

 Vídeos educativos. 
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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. 


