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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do 
son, de maneira que sirvan como marco de referencia para 
creacións propias. 

Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto 
natural e social, utilizando un vocabulario preciso. 

B1.2 Analizar a organización de obras musicais sinxelas e 
describir os elementos que as compoñen. 

Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de 
velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais, con 
capacidade para emitir unha valoración destas. 

B2.1Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, 
partindo da canción e das súas posibilidades para interpretar, 
crear e improvisar. 

Recoñece e describe as calidades da voz a través de audicións 
diversas, e recréaas. 

B2.2 Interpretar composicións sinxelas que conteñan 
procedementos musicais de repetición, variación e contraste, en 
solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando 
a linguaxe musical, asumindo a responsabilidade na 
interpretación en grupo e respectando tanto as achegas das 
demais persoas como a persoa que asuma a dirección. 

Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, diferentes 
rexistros da voz, e agrupacións vocais e instrumentais. 

B2.2 Interpretar composicións sinxelas que conteñan 
procedementos musicais de repetición, variación e contraste, en 
solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando 
a linguaxe musical, asumindo a responsabilidade na 
interpretación en grupo e respectando tanto as achegas das 
demais persoas como a persoa que asuma a dirección. 

Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras. 

B2.3 Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de 
diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en 
internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos 
musicais. 

  

  
 

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 6º –  
      Editorial Galinova. 
      Libro de orientacións didácticas, dramatizacións e xogos do   
      profesor: Melodía Música 6º-   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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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. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente 
delimitados, facendo predicións sobre sucesos naturais, integrando datos de 
observación directa e indirecta a partir da consulta de fontes directa e indirectas
e comunicando os resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, 
analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de 
traballo e comunica, de forma oral e escrita, as conclusións. 
 

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e 
presentar informes coas conclusións en diferentes soportes. 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións 
formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados. 

B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano e establecer algunhas relacións fundamentais 
entre elas e determinados hábitos de saúde 

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización 
das funcións vitais do ser humano. 

B2.2. Coñecer o funcionamento de células, tecidos, órganos, aparellos, 
sistemas: a súa localización, forma, estrutura, funcións, coidados etc. 

CNB2.2.1. Identifica e describe as principais características dos aparellos 
respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais
funcións.

B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do
corpo, adoptando estilos de vida saudables e coñecendo as repercusións para a 
saúde 

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o 
coidado e mantemento do funcionamento global do corpo. 
CNB2.3.4. Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que 
melloran a saúde (medicina, produción e conservación de alimentos, 
potabilización da auga etc.)

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 
aparellos e sistemas: identificando as principais características e funcións. 

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, 
órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais características e 
funcións de cada un deles. 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás 
súas características e tipos 

CNB3.2.1. Identifica as características e clasifica os seres vivos: Reino animal. 
Reino das plantas. Reino dos fungos. Outros reinos. 

B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu contorno mediante a 
recollida de datos, facendo hipóteses, empregando diversas fontes de 
información e presentando os resultados en diferentes soportes, mostrando 
interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

CNB3.3.3. Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos facendo 
fincapé no coidado destes e nomea algunhas causas de extinción de especies. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Traballos recibidos a través do correo electrónico.
- Traballo realizado a través de ferramentas colaborativas.

Instrumentos:
- Seguimento na libreta do profesor.
- Seguimento a través de ferramentas colaborativas.
- 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

pendente

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

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

Metodoloxía

(alumnado con

conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade
- Seguimento realizado a través:

 Do 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 (6ºEP).
- Ferramentas colaborativas.
- 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.
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

ampliación)

4. Información e publicidade. 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1.Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos
previamente delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e 
indirectas) 

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a 
analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o 
comunica oralmente e/ou por escrito. 

B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter 
información e como instrumento para aprender, e expresar contidos 
sobre Ciencias sociais. 

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, 
blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos 
temas tratados. 
CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, 
táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 
comunicación 

B2.1.Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios, 
interpretando a súa escala e signos convencionais. 

CSB2.1.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os 
planisferios, define que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os signos 
convencionais máis usuais que poden aparecer nel. 

B2.2.Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como 
actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores que o 
determinan. 

CSB2.2.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o
determinan 

B2.3.Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos 
que o compoñen e as características dos principais paisaxes de España e
de Europa 

CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as 
características dos principais paisaxes de España e de Europa valorando a súa 
diversidade. 

B2.6. Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o 
clima e o cambio climático 

CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as 
actuacións responsables para frealo. 

B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da
historia. 

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da 
historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios
e finais nomeando algunhas fontes da historia representativas de cada unha.

B4.3.Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os 
procesos e acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais, máis
relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva global 
da súa evolución.

CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización 
social de España das distintas épocas históricas estudadas. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020

PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA
ASUNCIÓN SARRIA (LUGO)

CURSO:6º EP
MATERIA:CIENCAS SOCIAIS



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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO:CPR PLURILINGÜE NOSA SEÑORA DA
ASUNCIÓN SARRIA (LUGO)

CURSO:6º EP
MATERIA:CIENCAS SOCIAIS



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Traballos recibidos a través do correo electrónico.
- Traballo realizado a través de ferramentas colaborativas.

Instrumentos:
- Seguimento na libreta do profesor.
- Seguimento a través de ferramentas colaborativas.
- 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

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 (vídeos, xogos interactivos…).

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 (6ºEP).
- Ferramentas colaborativas.
- 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 
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MATERIA: LINGUA GALEGA
DEPARTAMENTO: CIENCIAS 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. Comprender textos orais diversos, procedentes da radio, da televisión ou
da internet, interpretando as intencións explícitas así como as intencións, 
opinións e valores non explícitos. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, procedente da
radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e elaborando un resumo 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e realizar 
inferencias determinando intencións e dobres sentidos 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, deducindo o 
significado de palabras e expresións polo contexto. 

B3.2. Producir textos 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 

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou 
argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de cada xénero  

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

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, conxunción e 
interxección 
LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais 
dos verbos 

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

LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de acentuación 
diacrítica, así como as demais normas ortográficas, e aprecia o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas. 

B4.4. Recoñecer e empregar axeitadamente os conectores, así como outros 
elementos de cohesión. 

LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: causa, 
consecuencia, finalidade, contradición, condición... 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que conforman a lingua. 

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas. 
LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas, 
arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, frases feitas, siglas e abreviaturas 

B5.3. Analizar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias, 
así como temas e tópicos recorrentes. 

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros literarios: 
narrativa, poesía e teatro. 

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos dados. 
LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos dados, para 
comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo, lembranzas. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020

PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:CPR PLURILINGÚE NOSA SEÑORA DA
ASUNCIÓN SARRIA (LUGO)

CURSO:6º EP
MATERIA:LINGUA GALEGA



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.
- Traballo reflectido na Plataforma Snappet.
- Traballo realizado a través de ferramentas colaborativas.

Instrumentos:
- Seguimento na libreta do profesor.
- Seguimento na Plataforma Snappet.
- Seguimento a través de ferramentas colaborativas.
- 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

pendente

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

liña…)
- Plataforma Abalar Móbil.
- Blogue do curso (6ºEP).
- Ferramentas colaborativas.
- 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: 6º E.P.
MATERIA: MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURAIS 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

B1.4. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo
matemático. 

MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios) para crear e 
investigar conxecturas e construír e defender argumentos 

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

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

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

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras 

B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as 
porcentaxes sinxelas para interpretar e intercambiar información en 
contextos da vida cotiá. 

MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións 
MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, 
establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como 
operadores na interpretación e resolución de problemas 

 B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa 
para interpretar e intercambiar información e resolver problemas en 
contextos da vida cotiá.

 MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de 
tres en situacións de proporcionalidade directa, explicando oralmente e por 
escrito o significado dos datos, a situación formulada, o proceso seguido e as 
solucións obtidas.

 B2.8. 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.

MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos de números (naturais, enteiros, 
decimais e fraccións).

 MTB2.8.12. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.

 B2.9. 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

 MTB2.9.1. 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, valorando as 
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súas consecuencias e a conveniencia do seu uso. 
 B3.4. Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas 
unidades noutras da mesma magnitude, expresando os resultados en 
unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e por escrito 
o proceso seguido e aplicándoo á resolución de problemas

 MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, 
convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os 
resultados nas unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e 
por escrito o proceso seguido.

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.
- 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

primeiro ou

segundo

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

liña…)
- Plataforma Abalar Móbil.
- Blogue do curso (6ºEP).
- 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.
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MATERIA: RELIXIÓN CATÓLICA
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

ampliación)

4. Información e publicidade. 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Avaliar circunstancias que manifestan a imposibilidade da 
natureza humana para alcanzar a plenitude. 

REC2.3.1. Identifica e xulga situacións nas que recoñece a imposibilidade de 
ser feliz. 

B1.1. Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que a 
plenitude humana se alcanza na relación con Deus.

REC2.3.1. Busca, compara e comenta distintas expresións do desexo humano 
de salvación na literatura e música actuais 

B1.2. Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que a 
plenitude humana se alcanza na relación con Deus. 

REC2.3.2. Descubre e explica por que os enterramentos, pinturas, ritos e 
costumes son signos da relación do home coa Divindade. 

B1.2. Recoñecer que a relación con Dios fai á persoa máis humana. 
REC1.1.1. Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia que 
o feito relixioso foi o motor de cambios para potenciar os dereitos humanos, a
convivencia, o progreso e a paz. 

B3.2. Esforzarse por comprender que Xesús ten que vencer obstáculos 
externos para realizar a vontade de Deus. 

REC3.2.1. Extrapola as dificultades que tivo Xesús na súa vida para obedecer 
ao Pai con situacións que viven os seres humanos. 

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

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

• Actividades escritas
• Cuestionarios
• Actividades en liña
• Visualización de vídeos
• Todo tipo de  recursos dixitais.

Metodoloxía

(alumnado con

conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade
• Seguimento realizado a través de:
• Correo electrónico
• Blogue do curso 
• Abalar móbil.

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

Materiais e recursos

• Vídeos.
• Documentos en PDF.
• Recursos dixitais (actividades interactivas, xogos e 

cuestionarios en liña…)
• Plataforma Abalar Móbil.
• Blogue do curso (6ºEP).
• Páxina web do colexio.
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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.

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

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

CURSO:6º EP
MATERIA:RELIXIÓN CATÓLICA



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

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

CURSO: 6º EP 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA 
DATA: 12 – 05 - 2020 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
5 

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

CURSO: 6º EP 
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DA ASUNCIÓN (SARRIA-LUGO) 
CURSO: 6º EP 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

  

 

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 demais persoas nas actividades físicas, en 
distintos contornos incluíndo a natural e nos xogos, aceptando as normas e 
regras establecidas e actuando con interese e iniciativa individual e traballo 
en equipo. 

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

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 e propón actividades físicas e xogos no medio natural ou en 
contornos non habituais, adaptando as habilidades motrices á diversidade e incerteza 
procedente do 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 de forma creativa movementos a partir de estímulos 
rítmicos ou musicais, individualmente, en parellas ou grupos. 

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

EFB6.2.3 Realiza e pon en valor distintos xogos e deportes tradicionais de Galicia 
respectando os principios e regras específicas 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 
Galicia.  
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CENTRO: CPR PLURILINGÜE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

CURSO: 2019-2020 
MATERIA: LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 6º 
DEPARTAMENTO: LINGUAS ESTRANXEIRAS 
DATA: 8/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos principais en 

textos orais moi breves e sinxelos en lingua estándar, con estruturas simples e 

léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade e lentamente e transmitidos 

de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas habituais e concretos relacionados 

coas propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles 

ou relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos persoal, público e 

educativo, sempre que as condicións acústicas sexan boas e non distorsionen a 

mensaxe, que se poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e conte 

con apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

PLEB1.5. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxecto ou un lugar. 

▪ B2.4. Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que resulten 

evidentes e frecuentes os titubeos iniciais, as vacilacións, as repeticións e as pausas 

para organizar, corrixir ou reformular o que se quere dicir. 

 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás 
ou do seu interese (presentarse e presentar a outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a 
súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais actividades do seu día a 
día; describir brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o aspecto 
exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema que lle interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e dar a súa opinión)usando estruturas sinxelas e cunha 
pronuncia e entoación comprensible. 

▪ B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e información específica 

en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, moi breves e sinxelos, 

en lingua estándar e cun léxico de alta frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo 

de texto resulten moi familiares, cotiáns ou de necesidade inmediata, a condición de 

que se poida reler o que non se entendeu, que se poida consultar un dicionario e 

conte con apoio visual e contextual.  

PLEB3.5. Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e identifica os e as personaxes 
principais, a condición de que a imaxe e a acción conduzan gran parte do argumento (lecturas 
adaptadas, cómics etc.). 

▪ B4.1. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e sinxelos, 

compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou informal, utilizando con 

razoable corrección as convencións ortográficas básicas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de aspectos 

da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

 

PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, postais, correos, chats ou 
SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e 
da súa contorna inmediata (familia, amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) 
e fai preguntas relativas a estes temas. 

 

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 está 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 comprensión escrita 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. 

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 e 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 
remitíndoos ao lugar onde poden 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, e un seguemento a través do correo 

electrónico ou o chat se snappet para que transmitan o seu nivel de 

comprensión e dúbidas. 

Ningún alumno comunicou problemas de conectividade. 

Materiais e recursos 

Libro de texto do alumno 

Recursos atopados en internet (exercicios en liña con autocorrección) 

Plataforma “snappet” 

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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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CENTRO: CPR PLURILINGÜE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

CURSO: 2019-2020 
MATERIA: LENGUA CASTELLANA  6º 
DEPARTAMENTO: LINGUAS E CCSS 
DATA: 8/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando o progreso na velocidade e a 

comprensión. 
LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos 

B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, respectando a 
súa estrutura e aplicando as regras ortográficas coidando a caligrafía, orde e presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesivas e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

B3.3. Utilizar o dicionario como recurso para resolver dúbidas sobre a lingua, o uso ou 

a ortografía das palabras. 

LCB3.3.1. Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e en liña, 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. Identifica todas 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 ou oracións. 

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 adecuada nas producións escritas propias. 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e información e 
considerala como un medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal de máxima importancia. 

LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e 
dramáticos. 

 

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 está 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, a comprensión escrita 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 e 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, 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.  

Ningún alumno comunicou problemas de conectividade. 

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 

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 
B2.5. Realizar producións plásticas, participando con interese e aplicación no traballo individual 
ou de forma cooperativa, respectando os materiais, os utensilios e os espazos, desenvolvendo 
a iniciativa e a creatividade, e apreciando a correcta e precisa realización dos exercicios e das 
actividades, a orde e a limpeza, o respecto polas normas, as regras e os/as compañeiros/as. 

EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a realización correcta, precisa, 
ordenada e limpa dos exercicios e das actividades. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

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: diariamente, 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. 
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 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 para acceder ás tarefas. 

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. 


