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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
CIENCIAS SOCIAIS
Criterio de avaliación
BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS
B1.1.Realizar un traballo de inves gación 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.

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

CAA
CD
CMCCT
CCL

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planiﬁcación e execución de CSIEE
accións e tarefas, ten inicia va na toma de decisións e asume
CAA
responsabilidades.
CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de CAA
maneira ordenada, clara e limpa.
CCL
B1.3.Coñecer e u lizar as palabras claves e conceptos necesarios
CCL
para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para CAA
como comprender diferentes linguaxes recollidos en textos de ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais.
CMCCT
carácter social, xeográﬁco ou histórico.
CSC
CCL
CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa
CD
imaxes, táboas, gráﬁcos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da
CMCCT
información e a comunicación.
CSC
BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA
CSB2.1.1.Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e CMCCT
B2.1.Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os
explica os seus principais compoñentes iden ﬁcando galaxia, estrela,
seus principais compoñentes.
CCL
planeta, satélite, asteroide e cometa.
B2.2.Describir as caracterís cas principais do Sistema Solar CSB2.2.1. Describe as caracterís cas, compoñentes do Sistema Solar,
CMCCT
iden ﬁcando diferentes pos de astros e as súas caracterís cas.
localizando o Sol no centro do mesmo e os planetas segundo a súa

proximidade.

CCL

B2.3. Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, CSB2.3.1. Deﬁne e representa o movemento de translación terrestre, CMCCT
explicando as súas caracterís cas, movementos, consecuencias e o eixe do xiro e os polos xeográﬁcos, asocia as estacións do ano ao CCL
calcular os fusos horarios.
seu efecto combinado e calcula os fusos horarios.
CAA
CMCCT
CSB2.3.2.Explica o día e a noite como consecuencia da rotación
CCL
terrestre e como unidades para medir o tempo.
CAA
CSB2.3.3.Deﬁne a translación da Lúa iden ﬁcando e nomeando as CMCCT
fases lunares.
CCL
CSB2.4.1.Iden ﬁca e clasiﬁca os diferentes pos de mapas, deﬁne CMCCT
B2.4.Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os
que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os signos
planisferios, interpretando a súa escala e signos convencionais.
CAA
convencionais máis usuais que poden aparecer nel.
B2.5.Iden ﬁcar os elementos que inﬂúen no clima, explicando
CSB2.5.1.Deﬁne clima, nomea os seus elementos e iden ﬁca os CMCCT
como actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos
factores que determinan en España.
CCL
factores determinan o clima en España.
B2.7.Explicar que é unha paisaxe, iden ﬁcar os principais CSB2.7.1.Deﬁne paisaxe, iden ﬁca os seus elementos e explica as CCL
elementos que a compoñen e as caracterís cas das principais caracterís cas das principais paisaxes de España valorando a súa CSC
diversidade.
paisaxes de España
CAA
B2.8.Describir as caracterís cas do relevo de España e a súa rede CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en
CMCCT
hidrográﬁca, localizándoos nun mapa.
España e as súas vertentes hidrográﬁcas.
CSB2.8.2.Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de
CMCCT
España.
BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE
B3.1.Explicar a importancia que ten a Cons tución para o CSB3.1.1.Iden ﬁca, respecta e valora os principios democrá cos máis CSC
funcionamento do Estado español, así como os dereitos, deberes importantes establecidos na Cons tución e explica a importancia que
CCL
a Cons tución ten para o funcionamento do Estado español.
e liberdades recollidos nesta.

B3.2.Iden ﬁcar as ins tucións polí cas que se derivan da CSB3.2.1.Iden ﬁca as principais ins tucións do Estado español e CSC
describe as súas funcións e a súa organización.
Cons tución. Funcións e organización.
CCL
CSB3.3.1.Explica a organización territorial de España, nomea as
B3.3.Describir a organización territorial do Estado español así estruturas básicas de goberno e localiza en mapas polí cos as CCL
dis ntas comunidades autónomas que forman España, así como as CSC
como os órganos de goberno.
súas provincias.
CSB3.4.1.Valora, par ndo da realidade do estado español, a CSC
B3.4.Valorar a diversidade cultural, social, polí ca e lingüís ca do
diversidade cultural, social, polí ca e lingüís ca nun mesmo territorio
Estado español respectando as diferenzas.
CCL
como fonte de enriquecemento cultural.
B3.5.Comprender e interpreta os principais conceptos CSB3.5.1.Deﬁne demogra a e poboación, comprende os principais CMCCT
demográﬁcos e os factores xeográﬁcos, sociais, económicos ou conceptos demográﬁcos e os principais factores que afectan á de CCL
poboación.
culturais que inciden nos datos de poboación.
CSC
B3.6.Dis nguir os principais trazos da poboación española CSB3.6.3.Describe os factores que condicionan a distribución da CCL
explicando a súa evolución e a súa distribución demográﬁca e poboación española.
CSC
representándoa graﬁcamente.
CSB3.6.4 Sitúa nun mapa os maiores núcleos de poboación en España
CSC
e as zonas máis densamente poboadas.
B3.9.Iden ﬁcar as ac vidades que pertencen a cada un dos
CSB3.9.1.Iden ﬁca os tres sectores de ac vidades económicas e CMTC
sectores económicos, describir as caracterís cas destes
clasiﬁca dis ntas ac vidades no grupo ao que pertencen.
CSC
recoñecendo as principais ac vidades económicas de España.

2. Avaliación e cualiﬁcación

Avaliación

Procedementos:
 Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo
solicitado (rexistrado pola profesora), a presentación de ac vidades
escritas e audiovisuais, ﬁchas de prác cas, en tempo e forma.
 Interese, par cipación diaria, responsabilidade coas tareas propias e
contacto cos mestres.
Instrumentos:
 Os instrumentos de avaliación aplicados son: táboas de observación, listas
de cotexo ou control, elaboración de ac vidades mul media, traballo
sobre documentos gráﬁcos e textuais...

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
 A obtención da cualiﬁcación ﬁnal será o resultado de aplicar un 40% ao
resultado da 1ª avaliación e un 60% ao resultado da 2ª avaliación.
Cualiﬁcación ﬁnal  Tras este cálculo poderase incrementar a media sempre e cando a
par cipación nas ac vidades de seguimento, recuperación, reforzo e
ampliación fose regular e con unha consecución de resultados posi vos
nun 80%.
 Non se contempla na lexislación de Primaria
Proba
extraordinaria de
setembro

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será:
Con nua: terá en conta a presentación das ac vidades do curso académico
anterior presentadas ao longo do presente curso durante a 1ª e 2ª
avaliación, máis as propostas nesta 3ª; e, ademais, a superación da
materia neste curso académico aínda que sexan con dos dis ntos imos
repasando os anteriores durante todo o curso.
Forma va: xase no progreso do proceso de aprendizaxe do alumnado.
Integradora: atenderá á consecución dos obxec vos establecidos para o
desenvolvemento das competencias e obxec vos establecidos para a
etapa.
Criterios de cualiﬁcación:
 A entrega das ac vidades propostas en tempo e prazo solicitados.
 A consecución posi va do 80% das ac vidades solicitadas
 A par cipación ac va nas ac vidades de seguimento, recuperación...
realizadas durante o terceiro trimestre.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo
solicitado (rexistrado polo profesorado), a presentación de ac vidades que
permitan unha valoración obxec va.

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

Ac vidades

 Durante o 3º trimestre realizáronse ac vidades de recuperación,
repaso, reforzo e ampliación que serviron para aﬁanzar os aspectos
considerados esenciais e que xa foron indicados no primeiro apartado
do presente documento.
 Tales ac vidades son de comprensión e expresión de textos, e
documentos gráﬁcos, resolución de propostas de inves gación,
aplicación de coñecementos previos para resolución de ac vidades
teóricas e prác cas, etc.
 As ac vidades de recuperación, repaso, reforzo do temario dado nas
ciencias sociais.

 O profesorado aplica unha metodoloxía ac va baseada na
comunicación directa co alumnado e un seguimento do seu proceso
Metodoloxía
forma vo proporcionando ac vidades que lle permiten adquirir as
(alumnado con
aprendizaxes e competencias imprescindibles.
conec vidade e sen
 O contacto realízase a través dos seguinte medio: correo electrónico,
conec vidade)
plataforma Abalar, plataforma Classroom, contactos telefónicos cos
nenos e coas familias.
 Os materiais e recursos u lizados nas ac vidades do 3º trimestre son,
ademais dos libros de texto, documentos textuais, gráﬁcos e
Materiais e recursos
audiovisuais proporcionados polo profesorado, atendendo aos
dis ntos niveis e ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tales materiais
inciden na adquisición das competencias básicas.

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

O profesorado empregará o correo electrónico para informar ao
alumnado, ademais da plataforma Abalar, plataforma Classroom e
contacto telefónico.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
LENGUA CASTELÁ E LITERATURA
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR
LCB1.2.1 Emprega recursos lingüís cos e non lingüís cos para
B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos
comunicarse nas interaccións orais, recoñecendo o valor
orais e integrala nas producións propias.
complementario e modiﬁcador destes.
LCB1.5.2. Recoñece a poloxía de textos orais atendendo á forma
B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais, e da mensaxe (descri vos, narra vos, dialogados, exposi vos e
argumenta vos) e a súa intención comunica va (informa vos,
iden ﬁcar ideas ou valores non explícitos accesibles á súa idade.
literarios, prescri vos e persuasivos).
B1.9. Valorar os medios de comunicación social como instrumento
LCB1.9.1. Resume entrevistas, no cias e debates infan s…
de aprendizaxe e de acceso a informacións e experiencias de outras
procedentes da radio, televisión e da internet.
persoas.

CCL
CCL
CAA
CCL
CD
CAA
CSC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER
B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con ﬂuidez e
LCB2.1.4. Resume textos lidos de diferente poloxía e adecuados a
entoación adecuada.
súa idade, reﬂec ndo a estrutura e destacando as ideas principais.
LCB2.2.1. U liza o tulo e as ilustracións para ac var coñecementos
previos sobre o tema, axudándose deles para acceder máis
doadamente ao con do dun texto.

B2.2. U lizar as estratexias de control do proceso lector
(an cipación do signiﬁcado, formulación de hipóteses, uso do LCB2.2.3. Iden ﬁca as palabras clave dun texto.
dicionario, relectura).
LCB2.2.5. Relaciona a información con da nos gráﬁcos e
ilustracións e a relaciona coa información que aparece no texto.
B2.3. Ler por propia inicia va e con diferentes ﬁnalidades textos de LCB2.3.2. Le voluntariamente en función dos seus gustos e
ﬁnalidade persoal.
poloxía diversa.

CCL
CAA
CCL
CAA
CCL
CAA
CCL
CAA
CSIEE
CCL
CAA
2

B2.4. U lizar diferentes fontes e soportes para seleccionar e recoller LCB2.4. 4. Selecciona lecturas con criterio persoal e manifesta a súa
información, ampliar coñecementos e aplicalos en traballos persoais opinión sobre os textos lidos.

CCL
CSC

B2.7. U lizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a LCB2.7.1. U liza as Tecnoloxías da Información e Comunicación
procura e tratamento guiado da información.
para a procura e tratamento guiado da información.
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR
LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e
respectando as normas grama cais e ortográﬁcas.
B 3.1 Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións LCB3.1.5. Presenta un informe, u lizando soporte papel e
comunica vas, con coherencia, aplicando as regras ortográﬁcas e informá co, sobre situacións sinxelas, recollendo información de
coidando a caligra a, a orde e a presentación.
diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de
traballo e expresando conclusións.
LCB3.1.6. Presenta os seus textos con caligra a clara e limpeza.
B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a
produción escrita dos seus compañeiros.
escrita dos seus compañeiros.
B3.3. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras
textos escritos de dis nta índole: planiﬁcación, textualización, de acentuación e ortográﬁcas propias do nivel nos seus textos
revisión e reescritura, u lizando esquemas e mapas conceptuais, escritos.
aplicando estratexias de tratamento da información, redactando os
LCB3.3.2. Reproduce textos ditados, logo de iden ﬁcar o sen do
seus textos con claridade, precisión e corrección e avaliando, coa
global e a información especíﬁca neles.
axuda de guías, as producións propias e alleas.
LCB3.4.1. U liza habitualmente o dicionario,en diferentes soportes,
B3.4. U lizar de xeito autónomo o dicionario.
no proceso de escritura.
B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación dun pensamento LCB3.6.1. Expresa, por escrito, u lizando de xeito habitual, unha
linguaxe non sexista e respectuosa coas diferenzas.
crí co que impida discriminacións e prexuízos
LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e
B3.7. U lizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de
a Comunicación para escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar
modo eﬁciente e responsable para presentar as súas producións.
información, crear táboas e gráﬁcas
BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

CCL
CAA
CCL
CD
CAA
CSIEE
CCL
CAA
CCL
CSC
CCL

CCL
CCL
CAA
CCL
CSC
CCL
CD
CAA

3

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías grama cais pola súa
función na lingua: presentar, subs tuír, expresar caracterís cas do
B 4.1 Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a
nome, expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras.
gramá ca (categorías grama cais), o vocabulario (formación e
LCB4.1.2. U liza con corrección os tempos simples e compostos nas
signiﬁcado das palabras e campos semán cos), así coma as regras
formas persoais e non persoais do modo indica vo e subxun vo de
de ortogra a para favorecer unha comunicación máis eﬁcaz.
todos os verbos ao producir textos orais e escritos.
LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.
LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos,
polisémicos, homófonos, frases feitas na súa expresión oral e
B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüís cas a través
escrita.
do uso da lingua.
LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, preﬁxos e suﬁxos e crea
palabras derivadas.
LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de
entre as varias que lle ofrece o dicionario.
B4.3. Sistema zar a adquisición de vocabulario a través dos textos.
LCB4.3.3. U liza as normas ortográﬁcas axeitadas ao nivel e
aplícaas nas súas producións escritas.
LCB4.4.1. Sinala as caracterís cas que deﬁnen ás diferentes clases
de palabras e nomes: clasiﬁcación e uso para construír un discurso
sinxelo nos diferentes pos de producións.
B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e LCB4.4.2. U liza correctamente as normas de concordancia de
xénero e número na expresión oral e escrita.
escrita a través do coñecemento da lingua.
LCB4.4.3. Aplica normas de acentuación,clasiﬁca palabras dun texto
LCB4.4.4. U liza signos de puntuación nas súas producións escritas.
LCB4.4.6. U liza sintaxe básica nas producións escritas propias.
LCB4.5.1. U liza dis ntos programas educa vos dixitais e outros
B4.5. U lizar programas educa vos dixitais para realizar tarefas e
recursos didác cos ao seu alcance e propios da súa idade, como
avanzar na aprendizaxe.
apoio e reforzo da aprendizaxe.
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
B5.1. Valorar os textos literarios e u lizar a lectura como fonte de
LCB5.1.1. Valora e recoñece as caracterís cas fundamentais de
lecer e información e consideralos como un medio de aprendizaxe e
textos literarios narra vos, poé cos e dramá cos.
enriquecemento persoal.

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CAA
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CD
CAA
CCL
CCEC
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B5.2. Integrar a lectura expresiva, a comprensión e interpretación
de textos literarios narra vos, líricos e dramá cos na prác ca
escolar e recoñecer e interpretar algúns recursos básicos da
linguaxe literaria e diferenciar as principais convencións formais dos
xéneros.
B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral:
poemas, cancións, contos, refráns, adiviñas

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narra vos de tradición
oral, literatura infan l, adaptacións de obras clásicas e literatura
actual.
LCB5.3.2. U liza comparacións, metáforas,
diminu vos e sinónimos en textos literarios.

aumenta vos,

B5.4. Producir a par r de modelos dados textos literarios en prosa
LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e
ou en verso, con sen do esté co e crea vidade: contos, poemas,
sinxelas obras teatrais) a par r de pautas ou modelos dados.
adiviñas, cancións, e fragmentos teatrais.

CCL
CCEC
CCL
CCEC
CCL
CAA
CSIEE
CCEC
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6. Avaliación e cualiﬁcación

Avaliación

Procedementos:
 Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo
solicitado (rexistrado pola profesora), a presentación de ac vidades
escritas e audiovisuais, ﬁchas de prác cas, en tempo e forma.
 Interese, par cipación diaria, responsabilidade coas tareas propias e
contacto cos mestres.
Instrumentos:
 Os instrumentos de avaliación aplicados son: táboas de observación, listas
de cotexo ou control, elaboración de ac vidades mul media, traballo
sobre documentos gráﬁcos e textuais...

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
 A obtención da cualiﬁcación ﬁnal será o resultado de aplicar un 40% ao
resultado da 1ª avaliación e un 60% ao resultado da 2ª avaliación.
Cualiﬁcación ﬁnal  Tras este cálculo poderase incrementar a media sempre e cando a
par cipación nas ac vidades de seguimento, recuperación, reforzo e
ampliación fose regular e con unha consecución de resultados posi vos
nun 80%.
 Non se contempla na lexislación de Primaria
Proba
extraordinaria de
setembro

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será:
Con nua: terá en conta a presentación das ac vidades do curso académico
anterior presentadas ao longo do presente curso durante a 1ª e 2ª
avaliación, máis as propostas nesta 3ª; e, ademais, a superación da
materia neste curso académico (a materia de Lingua castelá e literatura
na Educación Primaria é unha materia de con nuidade)
Forma va: ﬁxarase no progreso do proceso de aprendizaxe do alumnado.
Integradora: atenderá á consecución dos obxec vos establecidos para o
desenvolvemento das competencias e obxec vos establecidos para a
etapa.
Criterios de cualiﬁcación:
 A entrega das ac vidades propostas en tempo e prazo solicitados.
 A consecución posi va do 80% das ac vidades solicitadas
 A par cipación ac va nas ac vidades de seguimento, recuperación...
realizadas durante o terceiro trimestre.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo
solicitado (rexistrado polo profesorado), a presentación de ac vidades que
permitan unha valoración obxec va.
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7. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)

Ac vidades

 Durante o 3º trimestre realizáronse ac vidades de recuperación,
repaso, reforzo e ampliación que serviron para aﬁanzar os aspectos
considerados esenciais e que xa foron indicados no primeiro apartado
do presente documento.
 Tales ac vidades son de comprensión e expresión de textos, e
documentos gráﬁcos, resolución de propostas de po ortográﬁco,
grama cal, léxico, sintác co...
 As ac vidades de recuperación, repaso, reforzo do temario dado nas
clases.

 O profesorado aplica unha metodoloxía ac va baseada na
comunicación directa co alumnado e un seguimento do seu proceso
Metodoloxía
forma vo proporcionando ac vidades que lle permiten adquirir as
(alumnado con
aprendizaxes e competencias imprescindibles.
conec vidade e sen
 O contacto realízase a través dos seguinte medio: correo electrónico,
conec vidade)
plataforma Abalar, plataforma Classroom, contactos telefónicos cos
nenos e coas familias.
 Os materiais e recursos u lizados nas ac vidades do 3º trimestre son,
ademais dos libros de texto, documentos textuais, gráﬁcos e
Materiais e recursos
audiovisuais proporcionados polo profesorado, atendendo aos
dis ntos niveis e ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tales materiais
inciden na adquisición das competencias básicas.

8. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

O profesorado empregará o correo electrónico para informar ao
alumnado, ademais da plataforma Abalar, plataforma Classroom e
contacto telefónico.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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9. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
LINGUA GALEGA E LITERATURA
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

B 1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo,
televisión ou da internet, iden ﬁcando os aspectos xerais máis procedentes da radio, da televisión ou de internet, iden ﬁca o tema
e elabora un resumo.
relevantes así como as intencións, valores e opinións explícitos.

CCL
CAA

B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e
entoación adecuada a cada acto comunica vo.
adecuadas.

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

B1.12. Usar, de maneira xeral, unha linguaxe non discriminatoria e LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas.
respectuosa coas diferenzas.

CCL
CSC

B1.14. Iden ﬁcar a lingua galega con calquera contexto de uso LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con
persoas coñecidas ou descoñecidas.
oral.

CCL
CCEC
CSC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER
LGB2.1.2. Iden ﬁca as ideas principais e secundarias dun texto (narra vo,
descri vo e exposi vo).
B 2.1 Comprender, buscar, localizar e seleccionar
información explícita en textos escritos de soportes variados
(webs infan s, libros, carteis) e iniciar a realización de
inferencias para determinar intencións e dobres sen dos
bastante evidentes.

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto
sinxelo, deducindo o signiﬁcado de palabras e expresións polo contexto.
LGB2.1.4. Interpreta, personiﬁcacións, hipérboles, ironías e dobres
sen dos en textos.
LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario
que atopa nos textos.

CCL
CCL
CAA
CSIEE
CCL
CAA
CSIEE
CCL
CAA
CSIEE
2

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto
LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo.
sinxelo, e esquema zar e resumir o seu con do.
LGB2.4.1. Deduce o posible con do dun texto sinxelo antes de lelo,
axudándose do tulo e as ilustracións.
B2.4. U lizar certas estratexias para mellorar a lectura.
LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a
comprensión integral, cando é preciso.
LGB2.5.1. U liza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar
B2.5. U lizar as tecnoloxías da información para tratar a a información nun texto sinxelo adecuado á súa idade.
información nun texto sinxelo.
LGB2.5.2. U liza as tecnoloxías da información para organizar a
información dun texto sinxelo adecuado á súa idade.

CC
CAA
CCL
CAA
CSIEE
CCL
CAA
CSIEE
CCL
CD
CAA
CCL
CD

B2.10. Amosar interese polos textos escritos como fonte de LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e
medio de comunicación.
aprendizaxe e medio de comunicación.

CCL
CAA
CSC
CCEC

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de
LGB2.11.1. Selecciona persoalmente as lecturas que desexa realizar e é
selección de textos do seu interese, así como ser quen de
quen de xus ﬁcalas en función dos seus gustos e necesidades.
expresar preferencias.

CCL

B2.12. Analizar textos sinxelos escritos en diferentes LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza
lingüís ca e cultural, así como o estándar como variante uniﬁcadora.
variedades da lingua galega.

CCL
CSC
CCEC

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura deﬁnida, con coherencia e
B 3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planiﬁcación, cohesionando, de maneira xeral, os enunciados.
textualización e revisión do texto.
LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüís ca: ortogra a,
acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non

CCL
CAA
CSIEE
CCL
CSC
3

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente poloxía que
permitan narrar, describir, resumir, explicar e expoñer
opinións, emocións e informacións relacionadas con
situacións co ás e aqueles que sexan caracterís cos dos
medios de comunicación.

sexista.

CCEC

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida co á e
académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes
curtas, normas, notas e invitacións

CCL
CAA
CD

LGB3.2.3. Crea diferentes pos de textos (narra vos, exposi vos,
descri vos ou argumenta vos) seguindo un guión establecido e adaptando
a linguaxe ás caracterís cas de cada xénero.

CCL
CAA

B3.5. Usar as TIC, con certa autonomía, para a busca de
LGB3.5.4. U liza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións
información, tratamento dos textos e realización de
elementais.
presentacións.

CCL/CSC
CCEC
CAA
CSIEE
CCL
CD
CSIEE

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos en LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de
calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade
caligráﬁca, separación entre parágrafos, interliñado… en calquera soporte.
comunicación.

CCL
C
CAA

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con crea vidade.

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non
verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic, contos, poemas, cancións e
anécdotas.

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
B 4.1. U lizar terminoloxía lingüís ca e grama cal básica, LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías grama cais pola súa función
funcionalmente, como apoio á comprensión e á produción na lingua: substan vo, ar go, pronome, adxec vo.
de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da
LGB4.1.3. Diferencia as sílabas tónicas das átonas que conforman palabras.
lingua
LGB4.1.4. Iden ﬁca e clasiﬁca os diferentes
declara vo, interroga vo, exclama vo, impera vo.

CCL
CAA
CCL
CAA

pos de enunciado:

CCL
CAA

LGB4.1.5. Recoñece as oracións simples, comprende seu signiﬁcado, u liza
correctamente a concordancia de xénero e número e iden ﬁca o verbo

CCL
CAA

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de
ortográﬁcas xerais e as de acentuación en par cular, acentuación diacrí ca e aprecia o seu valor social e a necesidade de

CCL
CSC
4

apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a cinguirse a elas.
elas.
LGB4.2.2. Coñece e u liza as normas ortográﬁcas, aplicándoas nas súas
producións escritas con especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, s/x,
ll/i/x.

CCEC
CCL
CSC
CCEC

B4.3. U lizar correctamente as regras de puntuación, así
LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións.
como sintaxe adecuada nas producións orais e escritas.

CCL

B4.4. Recoñecer e empregar os conectores básicos, así LGB4.4.1. Usa diversos conectores básicos entre oracións: causa,
consecuencia, ﬁnalidade, contradición...
como outros elementos de cohesión.

CCL
CAA

B4.6. Transformar un texto narra vo sinxelo de es lo B4.6.1. Transforma un texto sinxelo narra vo de es lo directo noutro de
es lo indirecto.
directo noutro de es lo indirecto.

CCL
CAA

B4.7. Ampliar o vocabulario a par r do uso do dicionario e LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital para buscar
do traballo e reﬂexión sobre as palabras que conforman a calquera palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto
lingua.
e como consulta ortográﬁca.

CCL
CAA
CD

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras
polisémicas de uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas.

CCL
CAA

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
B5.2. Ler textos e obras n galego da literatura infan l,
LGB5.2.1. Le obras e textos en galego, de literatura infan l e de
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual,
adaptacións, en diferentes soportes..
adaptadas á idade e en diferentes soportes

CCL
CCEC
CD

B5.3. Iden ﬁcar as caracterís cas dos diferentes xéneros e LGB5.3.1. Iden ﬁca as caracterís cas principais dos diferentes xéneros
literarios: narra va, poesía e teatro.
as ﬁguras literarias, así como temas recorrentes.

CCL
CCEC
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10.

Avaliación

Avaliación e cualiﬁcación

Procedementos:
 Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo
solicitado (rexistrado pola profesora), a presentación de ac vidades
escritas e audiovisuais, ﬁchas de prác cas, en tempo e forma.
 Interese, par cipación diaria, responsabilidade coas tareas propias e
contacto cos mestres.
Instrumentos:
 Os instrumentos de avaliación aplicados son: táboas de observación, listas
de cotexo ou control, elaboración de ac vidades mul media, traballo
sobre documentos gráﬁcos e textuais...

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
 A obtención da cualiﬁcación ﬁnal será o resultado de aplicar un 40% ao
resultado da 1ª avaliación e un 60% ao resultado da 2ª avaliación.
Cualiﬁcación ﬁnal  Tras este cálculo poderase incrementar a media sempre e cando a
par cipación nas ac vidades de seguimento, recuperación, reforzo e
ampliación fose regular e con unha consecución de resultados posi vos
nun 80%.
 Non se contempla na lexislación de Primaria
Proba
extraordinaria de
setembro

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será:
Con nua: terá en conta a presentación das ac vidades do curso académico
anterior presentadas ao longo do presente curso durante a 1ª e 2ª
avaliación, máis as propostas nesta 3ª; e, ademais, a superación da
materia neste curso académico (a materia de Lingua galega e castelá e
literatura na Educación Primaria é unha materia de con nuidade)
Forma va: ﬁxarase no progreso do proceso de aprendizaxe do alumnado.
Integradora: atende á consecución dos obxec vos establecidos para o
desenvolvemento das competencias e obxec vos para a etapa.
Criterios de cualiﬁcación:
 A entrega das ac vidades propostas en tempo e prazo solicitados.
 A consecución posi va do 80% das ac vidades solicitadas
 A par cipación ac va nas ac vidades de seguimento, recuperación...
realizadas durante o terceiro trimestre.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo
solicitado (rexistrado polo profesorado), a presentación de ac vidades que
permitan unha valoración obxec va.
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11.

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

Ac vidades

 Durante o 3º trimestre realizáronse ac vidades de recuperación,
repaso, reforzo e ampliación que serviron para aﬁanzar os aspectos
considerados esenciais e que xa foron indicados no primeiro apartado
do presente documento.
 Tales ac vidades son de comprensión e expresión de textos, e
documentos gráﬁcos, resolución de propostas de po ortográﬁco,
grama cal, léxico, sintác co...
 As ac vidades de recuperación, repaso, reforzo do temario dado na
clase.

 O profesorado aplica unha metodoloxía ac va baseada na
comunicación directa co alumnado e un seguimento do seu proceso
Metodoloxía
forma vo proporcionando ac vidades que lle permiten adquirir as
(alumnado con
aprendizaxes e competencias imprescindibles.
conec vidade e sen
 O contacto realízase a través dos seguinte medio: correo electrónico,
conec vidade)
plataforma Abalar, plataforma Classroom, contactos telefónicos cos
nenos e coas familias.
 Os materiais e recursos u lizados nas ac vidades do 3º trimestre son,
ademais dos libros de texto, documentos textuais, gráﬁcos e
Materiais e recursos
audiovisuais proporcionados polo profesorado, atendendo aos
dis ntos niveis e ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tales materiais
inciden na adquisición das competencias básicas.

12.
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Información e publicidade

O profesorado empregará o correo electrónico para informar ao
alumnado, ademais da plataforma Abalar, plataforma Classroom e
contacto telefónico.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Criterio de avaliación

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
CIENCIAS NATURAIS
Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1 - INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e
relevante.
B 1.1. Obter información sobre feitos ou fenómenos previamente
delimitados, facer predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de
observación directa e indirecta a par r da consulta de fontes directa e
CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de información na rede.
indirectas e comunicando os resultados en diferentes soportes.
CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na
rede.

B1.3. Traballar de forma coopera va, apreciando o coidado pola
CNB1.3.1. U liza estratexias para realizar traballos de forma
seguridade propia e a dos seus compañeiros/as, coidando as
individual
ferramentas e facendo uso adecuado dos materiais.
CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas
B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas
inves gacións formulando problemas, enunciando hipóteses,
inves gacións e presentar informes coas conclusións en diferentes
seleccionando o material necesario, realizando, extraendo
soporteS
conclusións e comunicando os resultados.

CCL
CSIEE
CAA
CD
CMCCT
CMCCT
CSC
CD
CD
CAA
CMCCT
CMCCT
CCL
CSC
CD
CAA
CSIEE
CSIE
CAA
CMCCT

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE
B2.1. Iden ﬁcar e localizar os principais órganos implicados na CNB2.1.1. Iden ﬁca e localiza os principais órganos implicados na
realización das funcións vitais do corpo humano, establecendo realización das funcións vitais do corpo humano.

CMCCT
2

CNB2.1.2. Iden ﬁca as principais caracterís cas dos aparellos
respiratorio, dixes vo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as
principais funcións.

algunhas relacións fundamentais entre eles.

CNB2.3.1. Inves ga sobre enfermidades relacionadas cunha
alimentación inadecuada e presenta conclusións en diversos
B2.3. Relacionar determinadas prác cas de vida co adecuado
soportes.
funcionamento do corpo, adoptando es los de vida saudables,
coñecendo as repercusións para a saúde do seu modo de vida.
CNB2.3.2. Coñece os principios das dietas equilibradas, e elabora
menús variados iden ﬁcando ás prác cas saudables.

CMCCT
CMCCT
CSC
CMCCT
CCL
CSC

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS
B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, pos, CNB3.1.1. Iden ﬁca e describe a estrutura dos seres vivos: células,
órganos, aparellos e sistemas. Iden ﬁcar as principais tecidos, órganos, aparellos e sistemas, nomeando as principais
caracterís cas e funcións de cada un deles.
caracterís cas e funcións.

CMCCT
CCL

CNB3.2.1. Clasiﬁca aos seres vivos e nomea as principais
B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasiﬁcación dos seres vivos, caracterís cas atendendo ao seu reino: Reino animal. Reino das
plantas. Reino dos fungos e outros reinos empregando criterios
atendendo ás súas caracterís cas e pos.
cien ﬁcos e medios tecnolóxicos.

CMCT

CNB3.3.1. Coñece e explica, con rigorosidade, as principais
caracterís cas e compoñentes dun ecosistema.

CMCCT
CCL

CNB3.3.3. Iden ﬁca algunhas actuacións humanas que modiﬁcan o
medio natural e as causas de ex nción de especies e explica algunhas
actuacións para o seu coidado.

CMCCT
CSC

B3.3. Inves gar as caracterís cas 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.
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14.

Avaliación

Avaliación e cualiﬁcación

Procedementos:
 Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo
solicitado (rexistrado pola profesora), a presentación de ac vidades
escritas e audiovisuais, ﬁchas de prác cas, en tempo e forma.
 Interese, par cipación diaria, responsabilidade coas tareas propias e
contacto cos mestres.
Instrumentos:
 Os instrumentos de avaliación aplicados son: táboas de observación, listas
de cotexo ou control, elaboración de ac vidades mul media, traballo
sobre documentos gráﬁcos e textuais...

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
 A obtención da cualiﬁcación ﬁnal será o resultado de aplicar un 40% ao
resultado da 1ª avaliación e un 60% ao resultado da 2ª avaliación.
Cualiﬁcación ﬁnal  Tras este cálculo poderase incrementar a media sempre e cando a
par cipación nas ac vidades de seguimento, recuperación, reforzo e
ampliación fose regular e con unha consecución de resultados posi vos
nun 80%.
 Non se contempla na lexislación de Primaria
Proba
extraordinaria de
setembro
Criterios de avaliación:
 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será:
Con nua: terá en conta a presentación das ac vidades do curso académico
anterior presentadas ao longo do presente curso durante a 1ª e 2ª
avaliación, máis as propostas nesta 3ª.
Forma va: ﬁxarase no progreso do proceso de aprendizaxe do alumnado.
Integradora: atenderá á consecución dos obxec vos establecidos para o
desenvolvemento das competencias e obxec vos establecidos para a
etapa.

Alumnado de
materia pendente Criterios de cualiﬁcación:
 A entrega das ac vidades propostas en tempo e prazo solicitados.
 A consecución posi va do 80% das ac vidades solicitadas
 A par cipación ac va nas ac vidades de seguimento, recuperación...
realizadas durante o terceiro trimestre.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo
solicitado (rexistrado polo profesorado), a presentación de ac vidades que
permitan unha valoración obxec va.
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15.

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

Ac vidades

 Durante o 3º trimestre realizáronse ac vidades de recuperación,
repaso, reforzo e ampliación que serviron para aﬁanzar os aspectos
considerados esenciais e que xa foron indicados no primeiro apartado
do presente documento.
 Tales ac vidades son de comprensión e expresión de textos, e
documentos gráﬁcos, resolución de propostas de inves gación,
aplicación de coñecementos previos para resolución de ac vidades
teóricas e prác cas, etc.
 As ac vidades de recuperación, repaso, reforzo do temario dado nas
ciencias naturais.

 O profesorado aplica unha metodoloxía ac va baseada na
comunicación directa co alumnado e un seguimento do seu proceso
Metodoloxía
forma vo proporcionando ac vidades que lle permiten adquirir as
(alumnado con
aprendizaxes e competencias imprescindibles.
conec vidade e sen
 O contacto realízase a través dos seguinte medio: correo electrónico,
conec vidade)
plataforma Abalar, plataforma Classroom, contactos telefónicos cos
nenos e coas familias.
 Os materiais e recursos u lizados nas ac vidades do 3º trimestre son,
ademais dos libros de texto, documentos textuais, gráﬁcos e
Materiais e recursos
audiovisuais proporcionados polo profesorado, atendendo aos
dis ntos niveis e ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tales materiais
inciden na adquisición das competencias básicas.

16.
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Información e publicidade

O profesorado empregará o correo electrónico para informar ao
alumnado, ademais da plataforma Abalar, plataforma Classroom e
contacto telefónico.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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17.

Estándares de aprendizaxe e competncias imprescindibles
VALORES CÍVICO SOCIAIS
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
B 1.1. Construír o es lo persoal baseándose na respectabilidade e
VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna.
na dignidade persoal.
VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á toma de decisión e á resolución de
conﬂitos.

B1.2. Estruturar un pensamento efec vo e independente
empregando as emocións de forma posi va
VSCB1.2.3. Expresa os seus sen mentos, necesidades e dereitos, á
vez que respecta os dos e das demais
B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento VSCB1.5.2. Deﬁne e formula claramente problemas de convivencia e
para conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. achega solucións potencialmente efec vas.

CSC
CSIEE
CSC
CSIEE
CSC
CSIEE
CCL
CSC
CCL

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS
VSCB2.1.1. Emprega apropiadamente os elementos da
B 2.1 Expresar opinións, sen mentos e emocións, empregando
comunicación verbal e non verbal, para expresar con coherencia
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal.
opinión, sen mentos e emocións.

CCL
CSC

B2.2. U lizar habilidades de escoita e o pensamento de perspec va
VSCB2.2.1. Dialoga interpretando e dando sen do ao que oe.
con empa a.

CCL
CSC

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as VSCB2.7.1. Comprende e aprecia posi vamente as diferenzas
culturais.
diferenzas.

CSC

VSCB2.8.1. Forma parte ac va das dinámicas do grupo.

B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando ac tudes
VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables,
coopera vas e establecendo relacións respectuosas.
baseadas no intercambio de afecto e a conﬁanza mutua.

CSC
CSIEE
CSC
CSIEE

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS
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B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da
comunidade educa va empregando o sistema de valores persoal VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar.
que constrúe a par r dos valores universais
B3.5. Comprender o sen do da responsabilidade social e a xus za VSCB3.5.2. Iden ﬁca e analiza cri camente desigualdades sociais.
social empregando a capacidade de reﬂexión, síntese e
VSCB3.5.3. Describe condutas solidarias.
estruturación.

CSC
CSC
CSIEE
CSC
CCL

VSCB3.10.1. Axuíza cri camente ac tudes de falta de respecto á
B3.10. Par cipar ac vamente na vida cívica valorando a igualdade igualdade de oportunidades de homes e mulleres.
de dereitos e corresponsabilidades de homes e mulleres.
VSCB3.10.2. Colabora con persoas doutro sexo en diferentes
situacións escolares.

CSC
CSIEE

B3.13. Contribuír á conservación do medio ambiente mantendo VSCB3.13.1 Analiza, explica e expón as causas e consecuencias da
intervención humana no medio.
unha ac tude crí ca ante as faltas de respecto

CSC
CSIEE

B3.14. Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo valores
VSCB3.14.1. Realiza un uso é co das novas tecnoloxías.
sociais e cívicos en contornos seguros.

CSC
CSIEE

CD
CSC
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18.

Avaliación

Avaliación e cualiﬁcación

Procedementos:
 Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo
solicitado (rexistrado pola profesora), a presentación de ac vidades
escritas e audiovisuais, ﬁchas de prác cas, en tempo e forma.
 Interese, par cipación diaria, responsabilidade coas tarefas propias e
contacto cos mestres.
Instrumentos:
 Os instrumentos de avaliación aplicados son: táboas de observación, listas
de cotexo ou control, elaboración de ac vidades mul media, traballo
sobre documentos gráﬁcos e textuais...

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
 A cualiﬁcación ﬁnal será o resultado da avaliación con nua de 1º e 2º
avaliación (80% como mínimo) máis o aporte en posi vo da 3ª avaliación
(20% como máximo)
Cualiﬁcación ﬁnal
 O cálculo da 3ª avaliación poderá incrementar a media sempre e cando a
par cipación nas ac vidades de seguimento, recuperación, reforzo e
ampliación fose regular e con unha consecución de resultados posi vos
 Non se contempla na lexislación de Primaria
Proba
extraordinaria de
setembro
Alumnado de  Non consta ningún alumno pendente
materia pendente
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19.

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

Ac vidades

 Durante o 3º trimestre realizáronse ac vidades de recuperación,
repaso, reforzo e ampliación que serviron para aﬁanzar os aspectos
considerados esenciais e que xa foron indicados no primeiro apartado
do presente documento.
 Tales ac vidades son de comprensión e expresión de textos, e
documentos gráﬁcos e realización de tarefas de ámbito humanitario,
dirixida a centros hospitalarios, obtención de bolsas de comedor para
sectores desfavorecidos,...
 As ac vidades de recuperación, repaso, reforzo do temario dado na
clase.

 O profesorado aplica unha metodoloxía ac va baseada na
comunicación directa co alumnado e un seguimento do seu proceso
Metodoloxía
forma vo proporcionando ac vidades que lle permiten adquirir as
(alumnado con
aprendizaxes e competencias imprescindibles.
conec vidade e sen
 O contacto realízase a través dos seguinte medio: correo electrónico,
conec vidade)
plataforma Abalar, plataforma Classroom, contactos telefónicos cos
nenos e coas familias.
 Os materiais e recursos u lizados nas ac vidades do 3º trimestre son,
ademais dos libros de texto, documentos textuais, gráﬁcos e
Materiais e recursos
audiovisuais proporcionados polo profesorado, atendendo aos
dis ntos niveis e ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tales materiais
inciden na adquisición das competencias básicas.

20.
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Información e publicidade

O profesorado empregará o correo electrónico para informar ao
alumnado, ademais da plataforma Abalar, plataforma Classroom e
contacto telefónico.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS 20%
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ B1.3. Desenvolver e cul var as ac tudes persoais

inherentes ao traballo matemá co.

▪ MTB1.3.2. Iníciase na formulación de
preguntas e na busca de respostas
apropiadas, tanto no estudo dos
conceptos coma na resolución de
problemas.

BLOQUE 2. NÚMEROS
Criterios de avaliación

Competencias Clave
▪ CMCT
▪ CSIEE
▪ CAA

30%

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

▪ B2.1. Ler, escribir e ordenar u lizando ▪ MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en
▪ CMCT
razoamentos apropiados, dis ntos pos textos numéricos e da vida co á,
▪ CAA
de números (romanos, naturais,
números (naturais, fraccións e decimais ▪ CCL
fraccións e decimais ata as milésimas).
ata as milésimas), u lizando
razoamentos apropiados, interpretando
o valor de posición de cada unha das
súas cifras.
▪ B2.2. Interpretar diferentes pos de
números segundo o seu valor, en
situacións da vida co á.

▪ B2.3. Realizar operacións e cálculos
numéricos mediante diferentes
procedementos, incluído o cálculo
mental, facendo referencia implícita ás
propiedades das operación, en

▪ MTB2.2.2. Ordena números enteiros, ▪ CMCT
decimais e fraccións básicas por
comparación, representación na recta
numérica e transformación duns
noutros.
▪ MTB2.3.2. Redondea números
decimais á décima, centésima ou
milésima máis próxima.

▪ CMCT

▪ MTB2.4.1. Opera cos números

▪ CMCT
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situación de resolución de problemas.

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 u lizan
segundo a natureza do cálculo que se
realizará (algoritmos escritos, cálculo
mental,
tenteo,
es mación,
calculadora), usando o máis adecuado.

MTB2.5.2. Realiza operacións con
números decimais.

▪ CMCT

▪ B2.6. Coñecer, u lizar e automa zar

▪ MTB2.6.1. Emprega e automa za
▪ CMCT
algoritmos estándar de suma, resta,
algoritmos estándar de suma, resta,
▪ CAA
mul plicación e división con dis ntos
mul plicación e división con dis ntos
pos de números, en comprobación de
pos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución
resultados en contextos de resolución
de problemas e en situacións da vida
de problemas e en situacións co ás.
co á.
▪ MTB2.6.3. Iden ﬁca múl plos e
▪ CMCT
divisores empregando as táboas de
mul plicar.

BLOQUE 3. MEDIDA 20%
Criterios de avaliación
▪ B3.1. Escoller os instrumentos de

medida máis per nentes en cada
caso, es mando a medida de

Estándares de aprendizaxe
▪ MTB3.1.1. Es ma lonxitudes,
capacidades, masas e superﬁcies;
elixindo a unidade e os instrumentos

Competencias Clave
▪ CMCT
▪ CCL
▪ CAA
9

magnitudes de lonxitude,
capacidade, masa e tempo facendo
previsións razoables.

máis axeitados para medir e expresar
unha medida, explicando de forma oral
o proceso seguido e a estratexia
u lizada.
▪ MTB3.1.2. Mide con instrumentos,
▪ CMCT
u lizando estratexias e unidades
▪ CAA
convencionais e non convencionais,
elixindo a unidade máis axeitada para a
expresión dunha medida.
BLOQUE 4. XEOMETRÍA 20%

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ B4.4. Iden ﬁcar, resolver problemas ▪ MTB4.4.2. Reﬂexiona sobre o proceso

da vida co á axeitados ao seu nivel,
establecendo conexións entre a
realidade e as matemá cas e
valorando a u lidade dos
coñecementos matemá cos
axeitados e reﬂexionando sobre o
proceso aplicado para a resolución
de problemas.

de resolución de problemas revisando
as operacións u lizadas, as unidades
dos resultados, comprobando e
interpretando as solucións no contexto
e propoñendo outras formas de
resolvelo.

Competencias Clave
▪ CMCT
▪ CAA

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 10%
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

▪ MTB5.2.1. Realiza análise crí ca e argumentada ▪ CMCT
10

sobre as informacións que se presentan
mediante gráﬁcas esta s cas
▪ B5.3. Observar e constatar que hai sucesos

imposibles, sucesos que con case toda
seguridade prodúcense ou que se repiten,
sendo máis ou menos probable esta
repe ción.

▪ MTB5.3.1. Iden ﬁca situacións de carácter
aleatorio.

▪ B5.4. Iden ﬁcar e resolver problemas da

▪ CAA
▪ CCL
▪ CMCT

▪ MTB5.4.1. Resolve problemas que impliquen
▪
vida co á axeitados ao seu nivel, establecer
dominio dos con dos propios da esta s ca e ▪
conexións entre a realidade e as
probabilidade, u lizando estratexias heurís cas, ▪
matemá cas e valorar a u lidade dos
de razoamento (clasiﬁcación, recoñecemento
▪
coñecementos matemá cos axeitados
das relacións, uso de exemplos contrarios…),
reﬂexionando sobre o proceso aplicado para creando conxecturas, construíndo,
a resolución de problemas.
argumentando e tomando decisións, valorando
as consecuencias destas e a conveniencia da súa
u lización.

CMCT
CAA
CCL
CSIEE

2. Avaliación e cualiﬁcación
Avaliación

Procedementos:
 Corrección de ac vidades telemá cas diarias
 Traballos escritos
 Observación
Instrumentos:
 Cues onarios
 Lista de cotexo
 Diario de clase
 Rúbricas
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 A nota ﬁnal fará media coa primeira e segunda avaliación.
 A nota da terceira avaliación fará media aritmé ca coas demáis, sempre que sirva para mellorar.

Cualiﬁcación ﬁnal
Alumnado con materia
pendente



Se fose necesario e os pais deseen a súa aprobación, o alumnado terá a oportunidade de que un profesor especialista
(PT) traballe individualmente nas materias que así necesite. O obxec vo é que os alumnos con máis diﬁcultade poidan
contar cun maior apoio educa vo.



Os alumnos/as que pasen de curso con algunha materia suspensa seguirán un programa de recuperación no vindeiro
curso co ﬁn de adquirir os con dos non superados e non ter tanta diﬁcultade nos novos.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Traballos escritos
 Traballos orais
 Ac vidades de clase telemá ca

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

Ac vidades

Metodoloxía (alumnado con
conec vidade e sen conec vidade)






Fichas de repaso
Fichas de reforzo e ampliación
Traballos de inves gación
Xogos educa vos

Todos os alumnos teñen a posibilidade de conexión telemá ca e de asistencia a través de dis ntos disposi vos:
ordenador, tablet ...
12

Envío das ac vidades e correccións a través do correo electrónico desde o 16 de marzo ata o 3 de abril. Ao inicio do
terceiro trimestre comezamos a traballar a través da aula virtual “Classroom”.

Materiais e recursos






Recursos fotocopiables
Recursos dixitais
Libro e caderno
Outros materiais

4. Información e publicidade
Información ao alumnado e ás
familias
Publicidade

Contacto co alumnado: correo electrónico, aula virtual classroom, vídeo conferencia por plataforma Webex e a
páxina web do Centro onde está a programación semanal.
Contacto coas familias: teléfono, plataforma ABALAR, correo electrónico e páxina web do Centro.
Publicacións na páxina web do centro.
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ÁREA/MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA

CURSO: QUINTO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

C.C.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

BLOQUE1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA
 EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e compañeiras as caracterís cas dun xogo
prac cado na clase e o seu desenvolvemento.

▪
B1.1. Opinar coherentemente con ac tude crí ca, tanto
desde a perspec va de par cipante como de espectador ou espectadora, ante
as posibles situacións conﬂi vas xurdidas, par cipando en debates, e
aceptando as opinións dos e das demais.

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conﬂitos de xeito razoable.

 CCL
 CAA
 CSC
 CSC
 CAA
 CSIEE

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma coherente e exprésase de forma correcta en
diferentes situacións e respecta as opinións dos e das demais.

▪
B1.2. Extraer e elaborar información relacionada con temas de
interese na etapa, e compar la, u lizando fontes de información determinadas
e facendo uso das tecnoloxías da información e a comunicación como recurso
de apoio á área.

 CCL

 EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a competencia motriz.

▪
B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable,
respectándose a un mesmo e as demais persoas nas ac vidades sicas e nos
xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con interese e
inicia va individual e traballo en equipo.

 CSC

 EFB1.3.2. Demostra autonomía e conﬁanza en diferentes situacións, resolvendo
problemas motores con espontaneidade e crea vidade.

 CSC

 CAA
 CSIEE
 CAA
 CCEC

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das
compe cións con depor vidade.

 CSC
 CSIEE
 CAA

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN
 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia ▪
B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e  CSC
motriz entre os nenos e nenas da clase.
das demais, mostrando unha ac tude reﬂexiva e crí ca.
 CAA

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES
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 EFB3.1.1. Realiza desprazamentos adaptándose a diferentes pos de contornos e de
ac vidades sico-depor vas e ar s co-expresivas axustándose a parámetros
espazo-temporais e intentando manter o equilibrio postural.

▪
B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de es mulos e
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as habilidades
motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas de forma eﬁcaz.

 CSC
 CCEC
 CAA
 CSIEE

 EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica de salto adaptándose a diferentes pos
de contornos e de ac vidades sico-depor vas e ar s co-expresivas, axustando a
súa realización aos parámetros espazo-temporais e intentando manter o equilibrio
postural.

 CSC

 EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos
(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes pos de contornos e de ac vidades
sico-depor vas e ar s co-expresivas interiorizando e aplicando os xestos cos
segmentos dominantes e iniciando a prác ca cos non dominantes.

 CSC

 EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de xiro a diferentes pos de contornos e de
ac vidades sico-depor vas e ar s co-expresivas tendo en conta os dous eixes
corporais e os dous sen dos, e axustando a súa realización aos parámetros espazotemporais e intentando manter o equilibrio postural.

 CSC

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes posicións e superﬁcies.

 CSC

 CCEE
 CAA
 CSIEE

 CCEE
 CAA
 CSIEE

 CCEE
 CAA
 CSIEE

 CAA
 CSIEE

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS
 EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas, sen mentos u lizando os
recursos expresivos do corpo individualmente, en parellas ou en grupos.

▪
B4.1. U lizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, de
forma esté ca e crea va, comunicando sensacións, emocións e ideas.

 CCEC
 CSC
 CAA

 EFB4.1.2. Representa ou expresa movementos a par r de es mulos rítmicos ou
musicais, individualmente, en parellas ou grupos.

 CCEC
 CSC
 CAA
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BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
 EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades sicas.

▪
B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio sico, a hixiene, a
alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar, manifestando
unha ac tude responsable cara a un mesmo.

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma autónoma e sistemá ca.

 CSIEE
 CAA
 CSC
 CAA
 CMCT

 EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de par da das
capacidades sicas orientadas á saúde.

▪
B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades sicas, regulando e
dosiﬁcando a intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.

 EFB5.2.3. Comeza a adaptar a intensidade do seu esforzo ao tempo de duración da
ac vidade.

 CAA
 CSIEE
 CSC
 CAA
 CMCCT
 CSC

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 EFB6.1.1. U liza os recursos adecuados para resolver situacións básicas de tác ca
individual e colec va en diferentes situacións motrices.

 EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades motrices básicas axustándose a un
obxec vo e a uns parámetros espazo-temporais.

▪
B6.1. Resolver retos tác cos elementais propios do xogo e de
ac vidades sicas, con ou sen oposición, aplicando principios e regras para
resolver as situacións motrices, actuando de forma individual, coordinada e
coopera va e desempeñando as diferentes funcións implícitas en xogos e
ac vidades

 CSC
 CSIEE
 CAA
 CAA
 CSIEE
 CSC

 EFB6.2.3. Realiza dis ntos xogos e deportes tradicionais de Galicia respectando
principios e regras destes.

▪
B6.2. Coñecer e poñer en prác ca a diversidade de ac vidades sicas,
lúdicas, depor vas, en especial as de Galicia.

 CCEC
 CAA
 CSC

 EFB6.3.3. Dis ngue en xogos e deportes individuais e colec vos estratexias de
cooperación e de oposición.

▪
B6.3. Relacionar os conceptos especíﬁcos de Educación sica e os
introducidos noutras áreas coa prác ca de ac vidades sico-depor vas.

 CMCCT
 CAA
 CSC
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21.

Avaliación e cualiﬁcación

Procedementos:
 Corrección de ac vidades en las clases telemá cas
 Observación
 Exámenes prác cos
 Vídeos

Avaliación

Instrumentos:
 Registro anecdó co
 Test sico depor vos
 Listas de control
 Video



Cualiﬁcación ﬁnal

La nota ﬁnal se hallará con la media de las dos primeras evaluaciónes
La nota de la tercera evaluación hará media aritmé ca con las demás, siempre que sirva para subir la nota de
las las 2 primeras evaluaciones.

Criterios de avaliación:
Para la recuperación de los cursos pendientes, se realizarán una serie de test sicos- depor vos, trabajos-exámenes y
ac vidades telemá cas relacionadas con el curso que está pendiente.

Alumnado de materia
pendente

Con respeto los obje vos ac tudinales, como el profesor que la imparte la asignatura ese año es el mismo que el del curso
pendiente, le hará un seguimiento en clase de ese po de obje vos.

-

Criterios de cualiﬁcación:
- Contenidos comunes en educación sica 15%
- El cuerpo imagen y percepción. 10%
- Ac vidades motrices 25%
- ac vidades sicas ar s cas y expresivas. 15%
-Ac vidad sica y salud 15%
- Juegos y ac vidades depor vas 20%
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Procedementos e instrumentos de avaliación:
Ac vidades de clase telemá ca
Test sicos-depor vos
Registro anecdó co



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




Ac vidades

Metodoloxía (alumnado con
conec vidade e sen
conec vidade)
Materiais e recursos

Visionado de videos tutoriales.
Realización de pruebas sico- depor vas
Realización de vídeos demostra vos.

Todos los alumnos enen posibilidad de conexión telemá ca y de asistencia, por tanto, a las clases por
vídeoconferencia. Por tanto:
Correo electrónico: envío de ac vidades
Plataforma Clasroom para solución de dudas y envío de ac vidades.
Correo electrónico: envío de ac vidades y trabajos .



Recursos fotocopiables
Recursos digitales

1. Información e publicidade
Información ao alumnado e ás
familias
Publicidade

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico , plataforma Classroom y página web del Centro donde está la
programación semanal
Contacto con PADRES: plataforma ABALAR, correo electrónico y página web del Centro
Publicación en la página web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 2
CURSO: 5º DE PRIMARIA
MATERIA: ARTÍSTICA (PLÁSTICA)
DATA: 11/05/2020

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

ÍNDICE
.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
.Avaliación e cualiﬁcación.
.Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)
.Información e publicidade.

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL - 15%
Criterios de Avaliación

Estándares de Aprendizaxe

.B1.1.

Dis nguir as diferenzas fundamentais
entre as imaxes ﬁxas e en movemento,
clasiﬁcándoas seguindo patróns
aprendidos.

.

.EPB1.1.1.

Recoñece as imaxes ﬁxas e en movemento e
clasi caas

.EPB1.1.2.

Debuxa aspectos da vida co á.

Competencias Clave
.CECC
.CSIE

.CSIE
.CCEC

.B1.2.

Iden ﬁcar e describir os materiais,
utensilios e soportes, texturas, formas e
colores; comprobando as posibilidades
que achegan para a creación ar s ca.

.

.EPB1.2.1.

Iden ﬁca os recursos e os materiais
u lizados para elaborar unha obra.

.CCEC
.CCL

.EPB1.2.2.

Analiza as posibilidades de materiais,
texturas, formas e cores aplicadas sobre
diferentes soportes.

.CCEC

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA - 70%
Criterios de avaliación
.B2.1.

Experimentar coas imaxes como unha

Estándares de aprendizaxe
.EPB2.1.1.

Realiza composicións que transmitan emocións e

Competencias
Clave
.CCEC
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ferramenta para deseñar documentos de
información e comunicación (carteis,
guías, folletos etc.)
.B2.2.

Realizar planos, mapas e carteis,
individualmente e en grupo; manexando
as ferramentas básicas do debuxo
xeométrico.

.

sensacións básicas, u lizando dis ntos elementos e
recursos para os axustar ás necesidades.
.EPB2.2.2.

U liza e manexa os elementos que estruturan o
espazo gráﬁco (cuadrícula).

Par cipa nas ac vidades propostas e amosa
interese por elas, colaborando sempre que se trate dun
traballo en grupo.

.B2.3.

Imaxinar, debuxar e elaborar obras
tridimensionais con diferentes materiais.

.CSIEE
CCL
.CCEC

.CMCT

.EPB2.2.3.

.CSC

.EPB2.3.2.

.CCEC

Experimenta coa superposición de planos para
crear volume.
Combina e analiza as cores para as u lizar
correctamente na composición.

.CMCT

.

.EPB2.3.4.

.CCEC

.

.EPB2.3.5.

.CCEC

.

.EPB2.3.6.

Aproveita a diferenza das texturas achegadas polos
lapis de cores e as ceras.
Constrúe obxectos tridimensionais.

.CCEC

.CSIEE
.B2.4.

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

.

.EPB2.4.1.

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

.EPB2.4.2.

Organiza os espazos das súas producións
bidimensionais, u lizando conceptos básicos de
composición, equilibrio e proporción.

.CCEC
.CAA

.CCEC

.CMCT
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.

.EPB2.4.5.

Realiza imaxes humanas, animais e casas, par ndo
dun bosquexo.

.B2.5.

Par cipar con interese, coidando e
respectando o material, os utensilios e os
espazos, desenvolvendo a inicia va e a
crea vidade, respectando as normas e as
regras previamente establecidas.

.EPB2.5.1.

Valora os elementos e os recursos empregados
para conseguir o efecto que máis se axuste ao resultado
ﬁnal.

Coida e respecta os materiais, os utensilios e os
espazos u lizados.

.CCEC

.CSIEE
.CCEC

.CSC

.

.EPB2.5.2.

.CSC

.

.EPB2.5.3.

.CSC

.EPB2.6.1.

.CSC

Par cipa e amosa interese polas ac vidades
propostas, colaborando na recollida e na organización do
material.

.B2.6.

Amosar interese polo traballo,
apreciando e valorando a correcta
realización de ac vidades e a
presentación.

.
.

Completa e realiza os debuxos u lizando os
coñecementos aprendidos.

.EPB2.6.2.

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

.EPB2.6.3.

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

.CCEC

.CSC

.CCEC
.CSC

.CCEC

25

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO - 15%
Criterios de avaliación
.B3.1.

Coñecer e u lizar as ferramentas
básicas do debuxo xeométrico.

.

Estándares de aprendizaxe
.EPB3.1.1

Coñece e usa as principais ferramentas básicas
do debuxo xeométrico (regra, escuadro, cartabón,
semicírculo etc.)

.EPB3.1.2.

U liza o trazado de rectas paralelas.

Competencias Clave
.CCEC

.CMCCT
.CCEC

.CMCCT
.
.

.EPB3.1.5.

Representa e aplica adecuadamente o eixe de
simetría.

.EPB3.1.6.

Representa formas xeométricas con
precisión e coa axuda da cuadrícula e as
ferramentas básicas.

.CCEC

.CMCCT
.CCEC

.CMCCT
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.Avaliación e cualiﬁcación
Procedementos:
.Corrección das ac vidades recibidas a través da plataforma Classroom.
.Fotos das manualidades realizadas e vídeos recibidos a través do correo electrónico.
Avaliación

Cualiﬁcación ﬁnal
Proba extraordinaria
de setembro
Alumnado de materia
pendente

Instrumentos:
.Observación.
.Lista de cotexo.
.A nota ﬁnal porase en base a unha media da 1º e 2º avaliación tendo en conta o realizado ata o 12 de marzo.
.A nota da 3ª avaliación so se terá en conta se serve para subir a nota do alumno.
.Para a nota ﬁnal de ar s ca farase unha media aritmé ca coa parte correspondente de música.
Na etapa de educación primaria non se contempla esta posibilidade.
Non hai alumnos de materia pendente.
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.Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Posto que este ano non hai alumnos coa materia suspensa:
Ac vidades

.Propostas semanais de ac

vidades lúdicas mediante as cales tódolos alumnos poden con nuar ampliando os seus
coñecementos de plás ca, e poñer en prác ca as diferentes técnicas aprendidas nas dúas primeiras
avaliacións.

Todos os alumnos teñen posibilidade de conexión telemá ca e de asistencia a través de dis ntos disposi vos:
ordenador, tablet...
Metodoloxía
(alumnado con conec vidade
e sen conec vidade)

Materiais e recursos

Envío das ac vidades e correccións a través do correo electrónico desde o 16 de marzo ata o 3 de abril. Ao inicio do
terceiro trimestre comezamos a traballar a través da plataforma Classroom na cal:
.Primeiro súbense as ac vidades propostas cunha breve explicación.
.Despois resólvense as dúbidas que puideran xurdir a calquera dos alumnos .
.Finalmente recíbense, corríxense e devólvense ao alumnado.
.Recursos dixitais.
.Material fotocopiable.

.Información e publicidade
Información ao alumnado
e ás familias
Publicidade

Contacto cos ALUMNOS: Correo electrónico, plataforma Classroom e páxina web do centro onde está a
programación semanal.
Contacto coas FAMILIAS: Principalmente a través da tora e esporadicamente por correo electrónico.
Publicación na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa va para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

CENTRO: CPR PLURILINGÜE SAN MIGUEL II
CURSO: 5º EP
MATERIA: RELIXIÓN
DEPARTAMENTO:
DATA:

ÍNDICE
▪ Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
▪ Avaliación e cualiﬁcación.
▪ Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso

ampliación)
▪ Información e publicidade.

▪ Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe

5º EP
1.1. Localiza, a través de diversas fuentes, biogra as que muestran el
1. Reconocer y es mar que Dios ha creado a la persona humana con
deseo humano del bien. Comparte con sus compañeros los rasgos
deseo de bien.
más signiﬁca vos.
2.1. Jus ﬁca crí camente las consecuencias que se derivan de hace el
2. Esforzarse por iden ﬁcar que la adhesión al bien genera felicidad.
bien.
2.2. Propone situaciones en la historia que maniﬁestan el beneﬁcio de
1. Interpretar el signiﬁcado de la alianza de Dios con el pueblo.
hacer el bien
2. Comprender y respetar las caracterís cas del pueblo que Dios quiere 1.1. Deﬁne el término bíblico de alianza. 1.2. Explica y sinte za los
contenidas en el decálogo
rasgos caracterís cos de la alianza de Dios con su pueblo.
2.1. Clasiﬁca y es consciente del contenido del decálogo.
3. Dis nguir y memorizar los dis ntos pos de libros del An guo y
2.2. Describe con sus palabras experiencias de su vida relacionadas
Nuevo Testamento
con los mandamientos
. 4. Explicar los diferentes autores y momentos de la historia en que se 3.1. Nombra y clasiﬁca los grupos de libros en el An guo y Nuevo
compuso la Biblia
Testamento
1. Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro 4.1. Confecciona materiales para ubicar cronológicamente los
con Jesús.
principales libros de la Biblia.

CSC
CSC
CCL
CCL

CCL
CEC

1.1. Interpreta y aprecia el cambio que ha originado el
2. Conocer e Interpretar el signiﬁcado de los milagros de
encuentro con Jesús en algunos de los personajes que
Jesús como acción de Dios.
aparecen en los evangelios.
2.1. Selecciona, jus ﬁca la elección y explica por escrito el
3. Comprender que Dios rescata a Jesús de la
signiﬁcado de algunos milagros.
CCL
muerte.
2.2. Drama za con respeto algunos milagros narrados en los
evangelios.
3.1. Señala aﬁrmaciones de los tes gos recogidas en los
primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles donde se
reconoce que la resurrección es acción de Dios.
3. Iden ﬁcar el vínculo que existe entre la Úl ma Cena y la 3.2. Reconstruye u lizando las TIC los encuentros con el
pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Resucitado que describen los relatos evangélicos.
3.3. Busca y explica signos y gestos de la comunidad cris ana
donde se maniﬁesta la presencia de Jesús hoy
1.1. Iden ﬁca y describe los rasgos y funciones de los diferentes
miembros de la comunidad eclesial.
3.1. Explica y valora el signiﬁcado de las palabras de Jesús en la
Úl ma Cena.
3.2. Asocia la celebración de la Eucaris a con las palabras y los
gestos de Jesús en la Úl ma Cena.
1. Conocer y respetar la composición de la Iglesia.

CCL
CD
CCL
CCL
CCL

2.Avaliación e cualiﬁcación
▪ Corrección das tarefas realizadas na aula.
▪ Tarefas realizadas oralmente na aula.
▪ Representación do Nacemento de Xesús.

Avaliación

Instrumentos:
▪ Os instrumentos de avaliación aplicados son:
▪ Elaboración de ac vidades no libro
▪ Realización de ﬁchas relacionadas cos con dos dados

Cualiﬁcación ﬁnal

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
▪ A obtención da cualiﬁcación ﬁnal será o resultado de aplicar unha media da 1ª av e da 2ª av .



Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
▪ Neste 3º trimestre as ac vidades realizadas, es veron baseadas na expresión oral e escrita e na

realización de ﬁchas relacionadas cos contados xa dados no recente curso.

Ac vidades e
Metodoloxía

▪ Ac vidades escritas no libro.
▪ Fichas.
▪ Ac vidades orais .

A metoloxía empregada foi baseada na realización das tarefas asignadas, mantendo un seguimento a través
da plataforma dixital establecida polo centro e establecendo un contacto co correo electrónico co
obxec vo de axudar ó educando a adquirir as aprendizaxes imprescindibles.

▪ Os materiais e recursos u lizados nas ac vidades do 3º trimestre son, ademais dos libros de texto,

Materiais e recursos

documentos textuais, gráﬁcos e audiovisuais proporcionados polo profesorado, atendendo aos dis ntos
niveis e ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tales materiais inciden na adquisición das competencias
básicas.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
CENTRO: CPR PLURILINGÜE SAN MIGUEL 2
CURSO: 5º EP
MATERIA: LINGUA INGLESA
DEPARTAMENTO: INGLÉS
DATA: 12/05/2020

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

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualiﬁcación.
3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.

CURSO
Criterios de avaliación

QUINTO

Estándares de aprendizaxe
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 20%

25. B1.1. Comprender a idea global e a información PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante

máis importante en textos orais moi breves, con de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados
estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso á súa idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet
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
PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e
distorsionen a mensaxe.
expresións coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións,
26. B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas instrucións) sobre temas do seu interese, expresados con claridade e que
máis adecuadas para a comprensión do sentido conten con apoio visual en soporte papel ou dixital.
xeral e a información mais importante do texto.

Competencias clave

22.

CCL

23.

CCL

. B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais,rítmicos e
de entoación básicos nos diferentes contextos PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais ▪ CCL
comunicativos de forma significativa.
nas que participa que traten sobre temas familiares procedentes de ▪ CD
diferentes medios de comunicación e da Internet.
. CAA
PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen ▪ CCL
interromper.
. CSC
PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas intervencións orais alleas en
prol da mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación.

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 10%

24.
25.

CCL
csc

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas
sinxelas de comunicación sobre temas dos seu interese,
sobre persoas da súa contorna inmediata, usando
expresións e frases feitas de uso frecuente, normalmente
illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or/then/
but).

PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou ▪ CCL
simuladas de comunicación, previamente preparadas e
ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa
contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación
comprensibles.

1.

▪ PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en ▪
B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en interaccións cotiás habituais.
situacións funcionais de comunicación que requiran un
▪
intercambio directo de información en áreas de ▪ PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.
necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha
▪
pronuncia axeitada e empregando as convencións propias
▪ PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. ▪
do proceso comunicativo.
cancións, conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos ▪
B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de
soportes multimedia.
comunicación.
▪

CSC
CCL
CSC
CCL
CD
CSC

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de ▪ PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun texto escoitado e fai un ▪ CCL
entoación básicos e de uso diario.
resumo breve sobre o mesmo.

▪ PLEB2.6. Manifesta interese e respecto polas opinións do seus ▪ CCL
compañeiros/as.

▪ CSC

▪ PLEB2.7. Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna como ▪ CCL
elemento enriquecedor.

▪ PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamente e progresivamente ▪ CCL
aspectos fonéticos básicos, do ritmo, da acentuación e da entoación da ▪ CAA
lingua estranxeira para a produción de textos orais comprensibles.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 20%

3.

4.

B3.1. Identificar o tema e comprender o
sentido xeral e as ideas principais en textos
escritos sinxelos de temas previamente
traballados de forma oral e cun léxico cotián
de interese para o alumnado e que conte con
apoio visual en soporte papel ou dixital.
B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis
adecuadas para a comprensión do sentido



PLEB3.1. Comprende información básica escrita en notas,
tendas e medios de transporte, relacionadas cos temas
traballados previamente de forma oral.



PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito
sinxelo, con apoio visual, procedente dos medios de
comunicación adaptados á súa competencia lingüística e
acorde coa súa idade.






CCL

CCL
CD
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5.
6.



xeral, e as ideas principais en textos escritos
sinxelos.
B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer
os significados e intencións comunicativas
básicas que expresen pausas, exclamacións e
interrogacións.



B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos
▪ PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e
(punto e coma), así como os símbolos
títulos que o acompañan e compróbaas.
frecuentes.

PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de
comunicación.

4.

CCL
CAA
CCL
CSIEE

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE


CCL



CAA

PLEB3.8. Amosa interese por informarse, comunicarse e
aprender a través dos textos escritos.



CCL



CSIEE



PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, ortografía básica,
puntuación e presentación dos textos escritos.



CCL



BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



3.

5.
6.





2.

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a
comprensión lectora.

20%

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida
5. CCL
compostos de frases simples illadas, utilizando cotiá, experiencias e actividades na aula, traballados previamente de
con razoable corrección as convencións forma oral.
ortográficas e os principais signos de
▪ PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando ▪ CCL
puntuación, para falar de si mesmo, da súa
a estrutura gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas.
contorna máis inmediata e de aspectos da súa
vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. ▪ PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa ▪ CCL
B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura propios de
máis adecuadas para a produción de textos situacións de relación interpersoal (invitacións, notas, avisos).
escritos.
▪ PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir ▪ CCL
B4.7. Usar ferramentas informáticas para textos e presentacións e transmitir información escrita.
▪ CD
completar actividades preelaboradas polo
▪ CSC

5.

persoal docente, realizar sinxelas presentacións ▪ PLEB4.6. Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, ▪ CAA
e transmitir información.
instrucións ou normas, cartas, felicitacións, carteis, folletos, cómics o ▪ CSIEE
B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións descricións de lugares, gustos ou afeccións)
ortográficas básicas para escribir con razoable
corrección frases curtas que utiliza normalmente ▪ PLEB4.7. Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou ▪ CCL
ao falar, cunha ortografía aceptable.
dixital, de forma individual ou en parella seguindo o modelo ▪ CAA
traballado (elaboración dunha enquisa, SMS, correspondencia
persoal simple en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e
da súa contorna inmediata …).

▪ PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais de consulta ▪ CCL
para a elaboración de textos.
▪ CAA
▪ PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: ▪ CCL
evitando riscos, inclinación de liñas etc.

▪ PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira escrita de forma correcta en ▪ CCL
situacións variadas atendendo á súa corrección ortográfica básica.
BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 30%

▪ 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.

▪ PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde ▪ CCL
se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades…) e ▪ CAA
compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara
▪ CSC
ao diferente.

▪ B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa ▪ PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a ▪
súa cultura.
cultura.
▪
▪ B5.3. Amosar interese en participar en actividades
individuais, así como respecto e cooperación nas ▪ PLEB5.2. Participa en actividades de aprendizaxe individuais e ▪
situacións de aprendizaxe en grupo.
colectivas, respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao ▪
traballo en grupo.
▪ B5.3. Iniciar e rematar as interaccións
adecuadamente en situacións reais ou simuladas en
contextos menos dirixidos.

▪ B5.4. Obter e dar información persoal máis
detallada,

apariencia

física,

afeccións…

en

▪ PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.

CCL
CSC
CCL
CSC

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
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▪ PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en ▪ CCL
actividades de aprendizaxe en distintos contextos.
▪ CAA
▪ B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado simple,
▪ CSC
situacións comunicativas habituais dentro e fóra da
aula.
afirmativa e negativa, 1ª e 3ª persoa…

▪ B5.6. Expresar nocións básicas relativas a accións ▪ PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de presente e
cotiás, de lecer…

▪ B5.7. Expresar e identificar a existencia de seres vivos
ou obxectos.

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

▪ CCL

pasado simple, a afirmación e a negación…

▪ B5.6. Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, ▪ CCL
lecer…
▪ CAA

▪ B5.9. Expresa e comprende indicacións e ordes.
▪ PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, ▪ CCL
▪ B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas compara dúas ilustracións e identifica as diferenzas, entre outras.
▪ CAA
morfosintácticas
para
realizar
comunicativas propias do seu nivel.

as

funcións

▪ B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva
dificultade (p. e. enlazar frases sinxelas con conectores
(and, or, then but), pero adecuándoas aos propósitos
comunicativos.

▪ B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os
seus significados asociados.

▪ B5.13. Mostrar un control dun conxunto de estruturas
gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases
dentro dun repertorio memorizado.

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

▪ PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos,
afeccións… de si mesmo/a e doutra persoa.

▪ CCL
▪ CAA

▪ PLEB5.9. Expresa e distingue as indicacións para chegar a un ▪ CCL
lugar, así como as instrucións dentro e fóra da aula.
▪ CAA
▪ PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como

▪ CCL

as que achegan información.

▪ PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións,

▪ CCL

mantén a concordancia de número e persoa, e usa correctamente os
nexos básicos.

▪ B5.15. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de ▪ PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para
alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas
habituais e concretos relacionados coas súas
experiencias.

desenvolverse nas interaccións dentro e fóra da aula.

lograr unha competencia integrada a través de

ler textos próximos á súa idade e escribir con léxico traballado
previamente.

▪ CCL
▪ CAA

▪ B5.16. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das ▪ PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario ▪ CCL
necesario para participar nas interaccións da aula ou fóra da aula, ▪ CAA
linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e

producións audiovisuais ou multimedia e de
manifestacións
artísticas
(horarios,
hábitos,
festividades…).

▪ B5.17. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural
das familias e da súa contorna, e identificar
semellanzas e diferenzas, evitando os estereotipos.

▪ PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas ▪ CCL
que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha ▪ CAA
competencia integrada a través de producións audiovisuais ou
multimedia e de manifestacións artísticas.

▪ PLEB5.16. Establece similitudes e diferenzas das linguas que hai
na aula ou na súa contorna máis próxima.

▪ CCL
▪ CSC

▪ PLEB5.17. Valorar as linguas como instrumento de comunicación, ▪ CCL
para aprender e acercarse a outras culturas.
▪ CSC
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2.Avaliación e cualiﬁcación
Procedementos:
 Corrección de ac vidades nas clases a través da plataforma Classroom.
 Traballos escritos
 Traballos orales –exposicións/vídeos
Avaliación

Instrumentos:
 Probas escritas
 Exposicións orais
 Lista de cotexo
 Escala es ma va
A nota ﬁnal calcularase coa media das dúas avaliacións.
A nota da terceira avaliación fará media aritmé ca coas demais sempre que sirva para mellorar.
• Tras este cálculo poderase incrementar a media sempre e cando a par cipación nas ac vidades de seguimento,
recuperación, reforzo e ampliación fose regular e con unha consecución de resultados posi vos.


Cualiﬁcación ﬁnal

Proba extraordinaria de
setembro

Non hai

Criterios de avaliación:
Non hai alumnos
Alumnado de materia
pendente

Criterios de cualiﬁcación:
Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3.Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Ac vidades

Metodoloxía (alumnado con
conec vidade e sen
conec vidade)

Materiais e recursos

Durante o 3º trimestre realizáronse ac vidades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación que
serviron para aﬁanzar os aspectos considerados esenciais e que xa foron indicados no primeiro
apartado do presente documento.
Propóñense ac vidades de comprensión e expresión de textos, documentos gráﬁcos, resolución de
propostas de po ortográﬁco, grama cal, léxico, sintác co...

 O profesorado aplica unha metodoloxía ac va baseada na comunicación directa co alumnado e un
seguimento do seu proceso forma vo proporcionando ac vidades que lle permiten adquirir as
aprendizaxes competencias imprescindibles.
O contacto realízase a través dos seguintes medios: correo electrónico, a plataforma Classroom e a páxina
web do centro.
Os materiais e recursos u lizados nas ac vidades do 3º trimestre son, ademais dos libros de texto,libro
dixital, documentos textuais, gráﬁcos e audiovisuais proporcionados polo profesorado, atendendo aos
dis ntos niveis e ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tales materiais inciden na adquisición das
competencias básicas.

4. Información e publicidade


Información ao alumnado e ás
familias

Contacto co alumnado: correo electrónico, a Plataforma Classroom á que poden acceder a través da
páxina web do centro e plataforma Blink Learning.

• Contacto coas familias: telefóno, plataforma ABALAR, correo electrónico e páxina web do centro.
Publicidade

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

