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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
▪ B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable,
respectándose a un mesmo e as demais persoas nas actividades físicas e nos
xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con interese e
iniciativa individual e traballo en equipo
▪ B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das
demais, mostrando unha actitude reflexiva e crítica

▪ 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.

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

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

▪ EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e valoración do esforzo que
comportan.
▪ EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de manipulación de obxectos
(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de contornos e de actividades
físico-deportivas e artístico-expresivas interiorizando e aplicando os xestos cos
segmentos dominantes e iniciando a práctica cos non dominantes.
▪ EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos no medio natural ou en contornos non
habituais, adaptando as habilidades motrices á diversidade e incerteza procedente
da contorno e ás súas posibilidades.
▪ EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as capacidades físicas.
▪ EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do exercicio físico para a saúde e os
prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do consumo de alcohol,
tabaco e outras substancias..

▪ B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e dosificando a
EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con respecto ao seu nivel de partida das
intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas posibilidades e a
capacidades físicas orientadas á saúde.
súa relación coa saúde
▪ EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica implicada de forma máis significativa
nos exercicios.
▪ B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os
▪ EFB6.3.2. Recoñece a importancia do desenvolvemento das capacidades físicas
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades físicodeportivas
para a mellora das habilidades motrices.
▪ EFB6.3.4. Describe os exercicios realizados, usando os termos e coñecementos que
sobre o aparello locomotor se desenvolven na área de Ciencias da natureza.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
• Observación semanal mediante videoconferencia na plataforma
Teams.
• Revisión de tarefas entregadas a través do correo electrónico ou
plataforma Teams.
• Probas de repaso e reforzo entregadas a través dos medios
mencionados anteriormente.
• Preguntas orais establecidas nas videoconferencias.
• Participación activa nas videochamadas.
• Revisión das tarefas entregadas.
Instrumentos:
Avaliación

• Actividades interactivas
• Videoconferencias
• Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de
extensión variable utilizando como medio preferente a expresión
verbal pola vía oral durante as videochamadas.
Exemplos:
– Debates
– Charlas
– Lecturas
– Preguntas
• Traballo diario: valoración do traballo de cada día.
• Parte de rexistro diario do profesor. Seguirase mediante este
instrumento as tarefas, videochamadas, incidencias, dúbidas e
comunicacións establecidas.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Cualificación final A obtención da cualificación final será o resultado da media obtida na
primeira e segunda avaliación máis dous puntos no caso de cumprir o
100% dos estándares de aprendizaxe aplicados no terceiro trimestre.

Proba
extraordinaria de
setembro

Realizarase unha proba de avaliación escrita en setembro, con
carácter exclusivamente diagnóstico que permita avaliar de forma
precisa o grado de consecución das competencias claves. Darase especial
énfase a avaliar aquelas competencias que se desenvolven na súa
meirande parte no terceiro trimestre, por ser o período máis afectado
pola situación do COVID-19.
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En base aos resultados individuais de cada alumno establecerase o plan de
reforzo que permita a consecución dos estándares non acadados.

Criterios de avaliación:
▪ B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable,
respectándose a un mesmo e as demais persoas nas actividades físicas e
nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con
interese e iniciativa individual e traballo en equipo.
▪ B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos
e das demais, mostrando unha actitude reflexiva e crítica
▪ 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.

Alumnado de
materia
pendente

▪ B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a
alimentación e os hábitos posturais sobre a saúde e o benestar,
manifestando unha actitude responsable cara a un mesmo.
▪ B5.2. Mellorar o nivel das súas capacidades físicas, regulando e
dosificando a intensidade e duración do esforzo, tendo en conta as súas
posibilidades e a súa relación coa saúde.
▪ B6.3. Relacionar os conceptos específicos de Educación física e os
introducidos noutras áreas coa práctica de actividades físicodeportivas.

Criterios de cualificación:
10% Videoconferencias
20% Realización adecuada das tarefas.
20% Deberes e traballos específicos
10% Escoita
10% Participación
10% Esforzo
20% Colaboración
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Procedementos e instrumentos de avaliación:






Actividades interactivas
Videoconferencias
Probas establecidas
Traballo diario
Parte de rexistro diario do profesor.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

 Darase prioridade a selección de actividades que permitan
repasar reforzar ou afondar nos contidos establecidos nos dous
primeiros trimestres do curso.
 A ampliación de contidos realizarase de xeito excepcional
sempre e cando se poida garantir que a presencia do profesor
non é precisa ou esta poida ter lugar para o 100% do alumnado
de xeito telemático.
 Realizarase propostas de actividades interactivas que fomenten
o interese do alumnado e permitan o reforzo e repaso.
 Deseño das actividades propostas polo profesor partirá sempre
de complexidade baixa a alta. Realizarase unha readaptación
continua das actividades propostas en función dos resultados
xerais do grupo.

 A partir da plataforma Teams, Educamos e correo electrónico
establecerase o traballo diario e o seguimento de cada alumno.
No caso de alumnos sen conectividade o titor establecerá coa
familia a forma de traballo oportuna atendendo as
características de cada situación.
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

 Establecerase unha videoconferencia semanal no horario
marcado con previo aviso a modo de sesión online. Todas as
actividades quedarán rexistradas en Educamos.
 Durante as sesións online darase prioridade a resolución de
dúbidas das actividades de reforzo e repaso establecidas.
 Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles
permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.
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 A acción docente promoverá actividades de reforzo e repaso de
contidos dos dous primeiros trimestres.
 Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización
de tarefas que supoñan un reto e un desafío intelectual para os
alumnos.
 Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos,
variados, interactivos e accesibles tanto no que se refire ao
contido como ao soporte.
 Fomentarase a participación de todo o alumnado durante as
videoconferencias.
 Emitirase unha resposta a todas as tarefas entregadas por o
alumnado mediante o correo electrónico ou as diversas
plataformas de comunicación, aportando un feedback positivo
do traballo realizado.
 Realizarase un rexistro diario de todas as actividades, tarefas,
videoconferencias...


Materiais e recursos
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Deseñaranse tarefas que supoñan o uso significativo da lectura,
escritura, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e
a expresión oral mediante debates ou presentacións orais.

Conexión á rede.
Dispositivo móbil
Acceso a Educamos
Acceso a correo electrónico.
Acceso a Microsoft Teams
Acceso a plataforma educativa “Escuela”
Caderno
Fotocopiadora
Cámara ou escáner
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar
ao alumnado.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en
textos orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico
PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de
de uso moi frecuente e conectados cos propios intereses e coas propias
experiencias do alumnado, articulados con claridade e transmitidos de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa
idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet.
viva voz ou por soportes multimedia que non distorsionen a mensaxe.
B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a
comprensión do sentido xeral e a información mais importante do
texto.
B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación
básicos nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.
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).

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación
básicos e de uso diario.
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.
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PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que
participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios
de comunicación e da Internet.
PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.
PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de
comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu
interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e
entoación comprensibles.
PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións
cotiás habituais.
PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións,
conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes
multimedia.
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.
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B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), así
como os símbolos frecuentes.

PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.
PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e
presentación dos textos escritos.

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples
illadas, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e
os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa
PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá,
contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral.
familiares e predicibles.
PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando
riscos, inclinación de liñas etc.
B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así como
PLEB5.2. Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas,
respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.
respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo.
B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e
negativa, 1ª e 3ª persoa…

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple,
a afirmación e a negación…

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

B5.6. Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer…
PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que
achegan información.
PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a
concordancia de número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
 Observación semanal mediante videoconferencia na plataforma
Teams.
 Revisión de tarefas entregadas a través do correo electrónico ou
plataforma Teams.
 Tarefas interactivas da aplicación de Navio.
 Probas de repaso e reforzo entregadas a través dos medios
mencionados anteriormente.
 Preguntas orais establecidas nas videoconferencias.
 Participación activa nas videochamadas.
 Revisión das tarefas entregadas.
 Probas de lectura e comprensión nas videoconferencias
establecidas.
Instrumentos:
 Actividades interactivas Navio
 Videoconferencias
 Probas escritas:
– Fichas de repaso
– Actividades caderno.
Avaliación



Probas lectoras: trazamos unha proba na que o neno ten que ler un
texto dunha extensión adecuada á súa idade, para despois traballar
sobre iso.
– Lecturas compartidas
– Utilizando todos o mesmo texto
– Lectura en voz alta
– Lectura cooperativa



Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de
extensión variable utilizando como medio preferente a expresión
verbal pola vía oral durante as videochamadas.
Exemplos:
– Debates
– Charlas
– Lecturas
– Preguntas



Caderno de aula: recolleremos información tamén de forma puntual
a partir do caderno para valorar distintas actividades, así como a súa
organización e limpeza.
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Traballo diario: valoración do traballo de cada día.



Parte de rexistro diario do profesor. Seguirase mediante este
instrumento as tarefas, videochamadas, incidencias, dúbidas e
comunicacións establecidas.

A obtención da cualificación final será o resultado da media obtida na
primeira e segunda avaliación máis dous puntos no caso de cumprir o
Cualificación final
100% dos estándares de aprendizaxe aplicados no terceiro trimestre.
Realizarase unha proba de avaliación escrita en setembro, con carácter
exclusivamente diagnóstico que permita avaliar de forma precisa o grado
de consecución das competencias claves. Darase especial énfase a avaliar
Proba
aquelas competencias que se desenvolven na súa meirande parte no
extraordinaria de
terceiro trimestre, por ser o período máis afectado pola situación do
setembro
COVID-19.
En base aos resultados individuais de cada alumno establecerase o plan
de reforzo que permita a consecución dos estándares non acadados.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación:
B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos
orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso moi
frecuente e conectados cos propios intereses e coas propias experiencias
do alumnado, articulados con claridade e transmitidos de viva voz ou por
soportes multimedia que non distorsionen a mensaxe.
B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a
comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto.
B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación
básicos nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.
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).
B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos
e de uso diario.
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.
B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), así como os
símbolos frecuentes.
B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas,
utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os
principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna
máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e
predicibles.
B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así como
respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.
B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e
negativa, 1ª e 3ª persoa…
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B5.6. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de lecer…
B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar
as funcións comunicativas propias do seu nivel.

Criterios de cualificación:
10% Videoconferencias
• 20% Realización adecuada das tarefas.
• 10% Presentación do caderno
20% Deberes e traballos específicos
• 10% Escoita
• 10% Participación
• 10% Esforzo
10% Colaboración

Instrumentos:
 Actividades interactivas Navio
 Videoconferencias
 Probas escritas
 Probas lectoras
 Probas orais
 Caderno de aula
 Traballo diario
 Parte de rexistro diario do profesor.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

 As actividades serán as marcadas no libro de texto de xeito
xeral.
Poderanse realizar modificacións desas actividades co fin de
garantir unha axeitada consecución dos obxectivos marcados.
 Darase prioridade a selección de actividades que permitan
repasar reforzar ou afondar nos contidos establecidos nos dous
primeiros trimestres do curso.
 A ampliación de contidos realizarase de xeito excepcional
sempre e cando se poida garantir que a presencia do profesor
non é precisa ou esta poida ter lugar para o 100% do alumnado
de xeito telemático.
 Realizarase propostas de actividades interactivas que fomenten
o interese do alumnado e permitan o reforzo e repaso.
 deseño das actividades propostas polo profesor partirá sempre
de complexidade baixa a alta. Realizarase unha readaptación
continua das actividades propostas en función dos resultados
xerais do grupo.
 A partir da plataforma Teams, Educamos, Navio e correo
electrónico establecerase o traballo diario e o seguimento de
cada alumno. No caso de alumnos sen conectividade o titor
establecerá coa familia a forma de traballo oportuna atendendo
as características de cada situación.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

 Establecerase unha videoconferencia semanal no horario
marcado con previo aviso a modo de sesión online. Todas as
actividades quedarán rexistradas en Educamos.
 Durante as sesións online darase prioridade a resolución de
dúbidas das actividades de reforzo e repaso establecidas.
 Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles
permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.
 A acción docente promoverá actividades de reforzo e repaso de
contidos dos dous primeiros trimestres.
 Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización
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de tarefas que supoñan un reto e un desafío intelectual para os
alumnos.
 Deseñaranse tarefas que supoñan o uso significativo da lectura,
escritura, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e a
expresión oral mediante debates ou presentacións orais.
 Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos,
variados, interactivos e accesibles tanto no que se refire ao
contido como ao soporte.
 Fomentarase a participación de todo o alumnado durante as
videoconferencias.
 Emitirase unha resposta a todas as tarefas entregadas por o
alumnado mediante o correo electrónico ou as diversas
plataformas de comunicación, aportando un feedback positivo
do traballo realizado.
 Realizarase un rexistro diario de todas as actividades, tarefas,
videoconferencias...

Materiais e recursos
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Conexión á rede.
Dispositivo móbil
Acceso a Educamos
Acceso a correo electrónico.
Acceso a Microsoft Teams
Acceso a Navio
Libro dixital ou físico.
Caderno
Fotocopiadora
Cámara ou escáner
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Mediante circular a través da plataforma Educamos, comunicarase ás
familias do alumnado a posta a súa disposición do presente
documento na paxina web do colexio, así como a posibilidade de
solicitar unha copia das mesmas a través do correo de
secretaria@colegiomirafloresourense.es .
www.colegiomirafloresourense.es
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, escoita atenta e
incorporación ás intervencións dos e das demais.

▪ LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos ao grao de
formalidade dos contextos nos que produce o seu discurso: debates, exposicións
planificadas, conversas
▪ LCB1.1.2. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos e emocións con
claridade.
▪ LCB1.1.3. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita activa, espera de quendas,
participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora e
normas básicas de cortesía.
▪ LCB1.2.1. Emprega recursos lingüísticos e non lingüísticos para comunicarse nas
interaccións orais, recoñecendo o valor complementario e modificador destes.
▪ LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación,
ritmo, entoación e volume axeitados.

▪ B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e
integrala nas producións propias.

▪ B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación
en diferentes situacións con vocabulario axeitado e estrutura coherente.

▪ LCB1.3.1. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo
elementos básicos do modelo dado.
▪ LCB1.3.2. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en
diversas situacións de comunicación: ▪ - diálogos ▪ -exposicións orais seguindo
modelos e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e
comunicación.

▪ B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do seu
contexto de uso.

▪LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva
precisión nos diferentes contextos de comunicación.
▪ LCB2.1.1. Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con
▪ B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación velocidade, fluidez e entoación adecuada.
adecuada.
▪ LCB2.1.4. Resume textos lidos de diferente tipoloxía e adecuados a súa idade,
reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais
▪ B2.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e ▪ LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e
tratamento guiado da información.
tratamento guiado da información.
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▪ B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións
comunicativas, con coherencia, aplicando as regras ortográficas e coidando a
caligrafía, a orde e a presentación.

▪ LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e respectando as
normas gramaticais e ortográficas.
▪ LCB3.1.3. Escribe, de forma creativa, diferentes tipos de textos adecuando a
linguaxe ás características do xénero
▪ LCB3.1.6. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza.

▪ B3.3. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos
escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura,
utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando estratexias de
tratamento da información, redactando os seus textos con claridade,
precisión e corrección e avaliando, coa axuda de guías, as producións propias
e alleas.

▪ LCB3.3.3. Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de
planificación, procura e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas,
guións, borradores e mapas conceptuais.

▪ LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación
para escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar información, crear táboas e
gráficas
▪ LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos, homófonos,
frases feitas na súa expresión oral e escrita.
▪ B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso
▪ LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras
da lingua.
derivadas.
▪ LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.
▪ LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos
▪ B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar na didácticos ao seu alcance e propios da súa idade, como apoio e reforzo da
aprendizaxe.
aprendizaxe.
▪ B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo
eficiente e responsable para presentar as súas producións.

▪ B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e
información e consideralos como un medio de aprendizaxe e enriquecemento
persoal.
▪ B5.2. Integrar a lectura expresiva, a comprensión e interpretación de textos
literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e
interpretar algúns recursos básicos da linguaxe literaria e diferenciar as
principais connvencións formais dos xéneros.
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

▪ LCB5.1.1. Valora e recoñece as características fundamentais de textos literarios
narrativos, poéticos e dramáticos.
▪ LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
• Observación semanal mediante videoconferencia na plataforma
Teams.
• Revisión de tarefas entregadas a través do correo electrónico ou
plataforma Teams.
• Tarefas interactivas da aplicación “Escuela”
• Probas de repaso e reforzo entregadas a través dos medios
mencionados anteriormente.
• Preguntas orais establecidas nas videoconferencias.
• Participación activa nas videochamadas.
• Revisión das tarefas entregadas.
• Probas de lectura e comprensión nas videoconferencias establecidas.
Instrumentos:

Avaliación

• Actividades interactivas
• Videoconferencias
• Probas escritas:
– Fichas de repaso
– Actividades caderno.
• Probas lectoras: trazamos unha proba na que o neno ten que ler un
texto dunha extensión adecuada á súa idade, para despois traballar
sobre iso.
– Lecturas compartidas
– Utilizando todos o mesmo texto
– Lectura en voz alta
– Lectura cooperativa
• Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de
extensión variable utilizando como medio preferente a expresión
verbal pola vía oral durante as videochamadas.
Exemplos:
– Debates
– Charlas
– Lecturas
– Preguntas
• Caderno de aula: recolleremos información tamén de forma puntual
a partir do caderno para valorar distintas actividades, así como a súa
organización e limpeza.
• Traballo diario: valoración do traballo de cada día.
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• Parte de rexistro diario do profesor. Seguirase mediante este
instrumento as tarefas, videochamadas, incidencias, dúbidas e
comunicacións establecidas.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Cualificación final A obtención da cualificación final será o resultado da media obtida na
primeira e segunda avaliación máis dous puntos no caso de cumprir o
100% dos estándares de aprendizaxe aplicados no terceiro trimestre.
Realizarase unha proba de avaliación escrita en setembro, con carácter
exclusivamente diagnóstico que permita avaliar de forma precisa o grado
de consecución das competencias claves. Darase especial énfase a avaliar
Proba
aquelas competencias que se desenvolven na súa meirande parte no
extraordinaria de
terceiro trimestre, por ser o período máis afectado pola situación do
setembro
COVID-19.
En base aos resultados individuais de cada alumno establecerase o plan de
reforzo que permita a consecución dos estándares non acadados.
Criterios de avaliación:
▪ B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, escoita atenta e
incorporación ás intervencións dos e das demais.
▪ B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e integrala
nas producións propias.
▪ B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións con vocabulario axeitado e estrutura coherente.

Alumnado de
materia
pendente

▪ B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do seu contexto de
uso
▪ B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación
adecuada.
▪ B2.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e
tratamento guiado da información.
▪ B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións
comunicativas, con coherencia, aplicando as regras ortográficas e coidando a
caligrafía, a orde e a presentación.
▪ B3.3. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos
escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura,
utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da
información, redactando os seus textos con claridade, precisión e corrección e
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avaliando, coa axuda de guías, as producións propias e alleas.
▪ B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo eficiente
e responsable para presentar as súas producións.
▪ B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da
lingua.
▪ B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar na
aprendizaxe.
▪ B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e
información e consideralos como un medio de aprendizaxe e enriquecemento
persoal.
▪ B5.2. Integrar a lectura expresiva, a comprensión e interpretación de textos
literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e
interpretar algúns recursos básicos da linguaxe literaria e diferenciar as principais
connvencións formais dos xéneros.

Criterios de cualificación:
10% Videoconferencias
20% Realización adecuada das tarefas.
10% Presentación do caderno
20% Deberes e traballos específicos
10% Escoita
10% Participación
10% Esforzo
10% Colaboración

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Actividades interactivas Savia Dixital
 Videoconferencias
 Probas escritas
 Probas lectoras
 Probas orais
 Caderno de aula
 Traballo diario
 Parte de rexistro diario do profesor.
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 9

CENTRO: COLEGIO MIRAFLORES OURENSE
CURSO: 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIA: LINGUA CASTELÁ

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

Actividades

 Darase prioridade a selección de actividades que permitan
repasar reforzar ou afondar nos contidos establecidos nos dous
primeiros trimestres do curso.
 A ampliación de contidos realizarase de xeito excepcional
sempre e cando se poida garantir que a presencia do profesor
non é precisa ou esta poida ter lugar para o 100% do alumnado
de xeito telemático.
 Realizarase propostas de actividades interactivas que fomenten
o interese do alumnado e permitan o reforzo e repaso.
 Deseño das actividades propostas polo profesor partirá sempre
de complexidade baixa a alta. Realizarase unha readaptación
continua das actividades propostas en función dos resultados
xerais do grupo.

 A partir da plataforma Teams, Educamos e correo electrónico
establecerase o traballo diario e o seguimento de cada alumno.
No caso de alumnos sen conectividade o titor establecerá coa
familia a forma de traballo oportuna atendendo as
características de cada situación.
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

 Establecerase unha videoconferencia semanal no horario
marcado con previo aviso a modo de sesión online. Todas as
actividades quedarán rexistradas en Educamos.
 Durante as sesións online darase prioridade a resolución de
dúbidas das actividades de reforzo e repaso establecidas.
 Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles
permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.
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 A acción docente promoverá actividades de reforzo e repaso de
contidos dos dous primeiros trimestres.
 Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización
de tarefas que supoñan un reto e un desafío intelectual para os
alumnos.
 Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos,
variados, interactivos e accesibles tanto no que se refire ao
contido como ao soporte.
 Fomentarase a participación de todo o alumnado durante as
videoconferencias.
 Emitirase unha resposta a todas as tarefas entregadas por o
alumnado mediante o correo electrónico ou as diversas
plataformas de comunicación, aportando un feedback positivo
do traballo realizado.
 Realizarase un rexistro diario de todas as actividades, tarefas,
videoconferencias...


Materiais e recursos
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Deseñaranse tarefas que supoñan o uso significativo da lectura,
escritura, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e
a expresión oral mediante debates ou presentacións orais.

Conexión á rede.
Dispositivo móbil
Acceso a Educamos
Acceso a correo electrónico.
Acceso a Microsoft Teams
Acceso a plataforma educativa “Escuela”
Caderno
Fotocopiadora
Cámara ou escáner
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar
ao alumnado.
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
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Información e publicidade.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
▪ B1.5. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo para situacións
semellantes futuras.

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

▪ B2.6. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación e división con distintos tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións da vida
cotiá.
▪ B3.2. Operar con diferentes medidas
▪ B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación,
utilizándoas para resolver problemas da vida diaria.
▪ B3.4. Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con medidas
angulares.
▪ B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade,
simetría, xeometría, perímetro e superficie para describir e comprender
situacións da vida cotiá.
▪ B4.4. Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel,
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

▪ MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos
desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras
semellantes.

▪ MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis
próxima.
MTB2.6.1. Emprega e automatiza 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 cotiás.
▪ MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.
▪ MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie en
forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán.
▪ MTB3.2.4. Compara superficies de figuras planas por superposición,
descomposición e medición.
▪ MTB3.3.1. Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e
segundos.
▪ MTB3.4.1. Identifica o ángulo como medida dun xiro ou abertura
▪ MTB4.1.1. Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: consecutivos,
adxacentes, opostos polo vértice…
▪ MTB4.4.1. Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos
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establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a
utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados e reflexionando sobre o
proceso aplicado para a resolución de problemas.
▪ B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de
datos relativos ao contorno inmediato.
▪ B5.2. Facer estimacións baseadas na experiencia sobre o resultado (posible,
imposible, seguro, máis ou menos probable) de situacións sinxelas nas que
interveña o azar e comprobar o dito resultado.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

traballados, utilizando estratexias heurísticas de razoamento (clasificación,
recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas,
construíndo, argumentando, e tomando decisións, valorando as súas consecuencias
e a conveniencia da súa utilización.
▪ MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras,
poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.
▪ MTB5.2.1. Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se
presentan mediante gráficas estatísticas.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
• Observación semanal mediante videoconferencia na plataforma
Teams.
• Revisión de tarefas entregadas a través do correo electrónico ou
plataforma Teams.
• Tarefas interactivas da aplicación “Escuela”
• Probas de repaso e reforzo entregadas a través dos medios
mencionados anteriormente.
• Preguntas orais establecidas nas videoconferencias.
• Participación activa nas videochamadas.
• Revisión das tarefas entregadas.
• Probas de lectura e comprensión nas videoconferencias establecidas.
Instrumentos:

Avaliación

• Actividades interactivas
• Videoconferencias
• Probas escritas:
– Fichas de repaso
– Actividades caderno.
• Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de
extensión variable utilizando como medio preferente a expresión
verbal pola vía oral durante as videochamadas.
Exemplos:
– Debates
– Charlas
– Lecturas
– Preguntas
• Caderno de aula: recolleremos información tamén de forma puntual
a partir do caderno para valorar distintas actividades, así como a súa
organización e limpeza.
• Traballo diario: valoración do traballo de cada día.

• Parte de rexistro diario do profesor. Seguirase mediante este
instrumento as tarefas, videochamadas, incidencias, dúbidas e
comunicacións establecidas.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Cualificación final A obtención da cualificación final será o resultado da media obtida na
primeira e segunda avaliación máis dous puntos no caso de cumprir o
100% dos estándares de aprendizaxe aplicados no terceiro trimestre.
Realizarase unha proba de avaliación escrita en setembro, con carácter
exclusivamente diagnóstico que permita avaliar de forma precisa o grado
de consecución das competencias claves. Darase especial énfase a avaliar
Proba
aquelas competencias que se desenvolven na súa meirande parte no
extraordinaria de
terceiro trimestre, por ser o período máis afectado pola situación do
setembro
COVID-19.
En base aos resultados individuais de cada alumno establecerase o plan de
reforzo que permita a consecución dos estándares non acadados.
Criterios de avaliación:
▪ B1.5. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo para situacións
semellantes futuras.
▪ B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes
procedementos, incluído o cálculo mental, facendo referencia implícita ás
propiedades das operación, en situación de resolución de problemas.
▪ B2.6. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación e división con distintos tipos de números, en comprobación de
resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións da vida cotiá.
▪ B3.2. Operar con diferentes medidas
▪ B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, utilizándoas
para resolver problemas da vida diaria.

Alumnado de
materia
pendente

▪ B3.4. Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con medidas
angulares.
▪ B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidade,
simetría, xeometría, perímetro e superficie para describir e comprender situacións
da vida cotiá.
▪ B4.4. Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel,
establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade
dos coñecementos matemáticos axeitados e reflexionando sobre o proceso
aplicado para a resolución de problemas.
▪ B5.1. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos
relativos ao contorno inmediato.
▪ B5.2. Facer estimacións baseadas na experiencia sobre o resultado (posible,
imposible, seguro, máis ou menos probable) de situacións sinxelas nas que
interveña o azar e comprobar o dito resultado.
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Criterios de cualificación:
10% Videoconferencias
20% Realización adecuada das tarefas.
10% Presentación do caderno
20% Deberes e traballos específicos
10% Escoita
10% Participación
10% Esforzo
10% Colaboración

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Actividades interactivas Savia Dixital
 Videoconferencias
 Probas escritas
 Probas lectoras
 Probas orais
 Caderno de aula
 Traballo diario
 Parte de rexistro diario do profesor.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
 Darase prioridade a selección de actividades que permitan
repasar reforzar ou afondar nos contidos establecidos nos dous
primeiros trimestres do curso.
Actividades

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

 A ampliación de contidos realizarase de xeito excepcional
sempre e cando se poida garantir que a presencia do profesor
non é precisa ou esta poida ter lugar para o 100% do alumnado
de xeito telemático.
 Realizarase propostas de actividades interactivas que fomenten
o interese do alumnado e permitan o reforzo e repaso.
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 Deseño das actividades propostas polo profesor partirá sempre
de complexidade baixa a alta. Realizarase unha readaptación
continua das actividades propostas en función dos resultados
xerais do grupo.

 A partir da plataforma Teams, Educamos e correo electrónico
establecerase o traballo diario e o seguimento de cada alumno.
No caso de alumnos sen conectividade o titor establecerá coa
familia a forma de traballo oportuna atendendo as
características de cada situación.
 Establecerase unha videoconferencia semanal no horario
marcado con previo aviso a modo de sesión online. Todas as
actividades quedarán rexistradas en Educamos.
 Durante as sesións online darase prioridade a resolución de
dúbidas das actividades de reforzo e repaso establecidas.
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

 Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles
permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.
 A acción docente promoverá actividades de reforzo e repaso de
contidos dos dous primeiros trimestres.
 Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización
de tarefas que supoñan un reto e un desafío intelectual para os
alumnos.

 Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos,
variados, interactivos e accesibles tanto no que se refire ao
contido como ao soporte.
 Fomentarase a participación de todo o alumnado durante as
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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videoconferencias.
 Emitirase unha resposta a todas as tarefas entregadas por o
alumnado mediante o correo electrónico ou as diversas
plataformas de comunicación, aportando un feedback positivo
do traballo realizado.
 Realizarase un rexistro diario de todas as actividades, tarefas,
videoconferencias...


Materiais e recursos











Deseñaranse tarefas que supoñan o uso significativo da lectura,
escritura, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e
a expresión oral mediante debates ou presentacións orais.

Conexión á rede.
Dispositivo móbil
Acceso a Educamos
Acceso a correo electrónico.
Acceso a Microsoft Teams
Acceso a plataforma educativa “Escuela”
Caderno
Fotocopiadora
Cámara ou escáner

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

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar
ao alumnado.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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COLEGIO MIRAFLORES OURENSE
5º PRIMARIA
CIENCIAS NATURAIS
EDUCACIÓN PRIMARIA
6 DE MAIO 2020

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.

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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
▪ B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente
delimitados, facer predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de
observación directa e indirecta a partir da consulta de fontes directa e
indirectas e comunicando os resultados en diferentes soportes.
▪ B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e
presentar informes coas conclusións en diferentes soportes.
▪ B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización
das funcións vitais do corpo humano, establecendo algunhas relacións
fundamentais entre eles.

▪ CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa,
obtén conclusións, elabora informes e comunica os resultados en diferentes
soportes.
▪ CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de información na rede.
▪ CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes
variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet)
cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos,
experiencias sinxelas e pequenas investigacións.
▪ CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das
funcións vitais do corpo humano.

▪ B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento ▪ CNB2.3.1. Investiga sobre enfermidades relacionadas cunha alimentación
do corpo, adoptando estilos de vida saudables, coñecendo as repercusións
inadecuada e presenta conclusións en diversos soportes
para a saúde do seu modo de vida
▪ CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características atendendo
▪ B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo
ao seu reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos e outros reinos
ás súas características e tipos.
empregando criterios científicos e medios tecnolóxicos.
▪ B3.3. Investigar as características de ecosistemas do seu contorno mediante
a recollida de datos, facendo hipóteses, empregando diversas fontes de
▪ CNB3.3.1. Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e
información e presentando os resultados en diferentes soportes, mostrando
compoñentes dun ecosistema.
interese pola rigorosidade e hábitos de respecto e coidado cara aos seres
vivos.
▪ B4.1. Coñecer e comparar para clasificar materiais segundo as súas
▪ CNB4.1.1. Coñece e clasifica materiais segundo as súas propiedades (dureza,
propiedades observables: dureza, solubilidade, estado de agregación e
solubilidade, estado de agregación e condutividade térmica).
condutividade térmica.
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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▪ B5.2. Investigar sobre a evolución dun obxecto, aparello ou máquina ao
longo da historia, utilizando distintas fontes de información e presentando os
resultados en diferentes soportes.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

▪ CNB5.2.1. Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade e
explica os beneficios ou riscos para á sociedade.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
• Observación semanal mediante videoconferencia na plataforma
Teams.
• Revisión de tarefas entregadas a través do correo electrónico ou
plataforma Teams.
• Tarefas interactivas da aplicación “Escuela”
• Probas de repaso e reforzo entregadas a través dos medios
mencionados anteriormente.
• Preguntas orais establecidas nas videoconferencias.
• Participación activa nas videochamadas.
• Revisión das tarefas entregadas.
• Probas de lectura e comprensión nas videoconferencias establecidas.
Instrumentos:

Avaliación

• Actividades interactivas
• Videoconferencias
• Probas escritas:
– Fichas de repaso
– Actividades caderno.
• Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de
extensión variable utilizando como medio preferente a expresión
verbal pola vía oral durante as videochamadas.
Exemplos:
– Debates
– Charlas
– Lecturas
– Preguntas
• Caderno de aula: recolleremos información tamén de forma puntual
a partir do caderno para valorar distintas actividades, así como a súa
organización e limpeza.
• Traballo diario: valoración do traballo de cada día.

• Parte de rexistro diario do profesor. Seguirase mediante este
instrumento as tarefas, videochamadas, incidencias, dúbidas e
comunicacións establecidas.
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Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Cualificación final A obtención da cualificación final será o resultado da media obtida na
primeira e segunda avaliación máis dous puntos no caso de cumprir o
100% dos estándares de aprendizaxe aplicados no terceiro trimestre.
Realizarase unha proba de avaliación escrita en setembro, con carácter
exclusivamente diagnóstico que permita avaliar de forma precisa o grado
de consecución das competencias claves. Darase especial énfase a avaliar
Proba
aquelas competencias que se desenvolven na súa meirande parte no
extraordinaria de
terceiro trimestre, por ser o período máis afectado pola situación do
setembro
COVID-19.
En base aos resultados individuais de cada alumno establecerase o plan de
reforzo que permita a consecución dos estándares non acadados.
Criterios de avaliación:
▪ B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente
delimitados, facer predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de observación
directa e indirecta a partir da consulta de fontes directa e indirectas e
comunicando os resultados en diferentes soportes.
▪ B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e
presentar informes coas conclusións en diferentes soportes.
▪ B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das
funcións vitais do corpo humano, establecendo algunhas relacións fundamentais
entre eles.

Alumnado de
materia
pendente

▪ B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do
corpo, adoptando estilos de vida saudables, coñecendo as repercusións para a
saúde do seu modo de vida.
▪ B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás
súas características e tipos.
▪ 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.
▪ B4.1. Coñecer e comparar para clasificar materiais segundo as súas propiedades
observables: dureza, solubilidade, estado de agregación e condutividade térmica.
▪ B5.2. Investigar sobre a evolución dun obxecto, aparello ou máquina ao longo da
historia, utilizando distintas fontes de información e presentando os resultados en
diferentes soportes.
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Criterios de cualificación:
10% Videoconferencias
20% Realización adecuada das tarefas.
10% Presentación do caderno
20% Deberes e traballos específicos
10% Escoita
10% Participación
10% Esforzo
10% Colaboración

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Videoconferencias
 Probas escritas
 Probas lectoras
 Probas orais
 Caderno de aula
 Traballo diario
 Parte de rexistro diario do profesor.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
 Darase prioridade a selección de actividades que permitan
repasar reforzar ou afondar nos contidos establecidos nos dous
primeiros trimestres do curso.

Actividades

 A ampliación de contidos realizarase de xeito excepcional
sempre e cando se poida garantir que a presencia do profesor
non é precisa ou esta poida ter lugar para o 100% do alumnado
de xeito telemático.
 Realizarase propostas de actividades interactivas que fomenten
o interese do alumnado e permitan o reforzo e repaso.
 Deseño das actividades propostas polo profesor partirá sempre
de complexidade baixa a alta. Realizarase unha readaptación
continua das actividades propostas en función dos resultados
xerais do grupo.

 A partir da plataforma Teams, Educamos e correo electrónico
establecerase o traballo diario e o seguimento de cada alumno.
No caso de alumnos sen conectividade o titor establecerá coa
familia a forma de traballo oportuna atendendo as
características de cada situación.
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

 Establecerase unha videoconferencia semanal no horario
marcado con previo aviso a modo de sesión online. Todas as
actividades quedarán rexistradas en Educamos.
 Durante as sesións online darase prioridade a resolución de
dúbidas das actividades de reforzo e repaso establecidas.
 Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles
permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.
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 A acción docente promoverá actividades de reforzo e repaso de
contidos dos dous primeiros trimestres.
 Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización
de tarefas que supoñan un reto e un desafío intelectual para os
alumnos.
 Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos,
variados, interactivos e accesibles tanto no que se refire ao
contido como ao soporte.
 Fomentarase a participación de todo o alumnado durante as
videoconferencias.
 Emitirase unha resposta a todas as tarefas entregadas por o
alumnado mediante o correo electrónico ou as diversas
plataformas de comunicación, aportando un feedback positivo
do traballo realizado.
 Realizarase un rexistro diario de todas as actividades, tarefas,
videoconferencias...


Materiais e recursos
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Deseñaranse tarefas que supoñan o uso significativo da lectura,
escritura, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e
a expresión oral mediante debates ou presentacións orais.

Conexión á rede.
Dispositivo móbil
Acceso a Educamos
Acceso a correo electrónico.
Acceso a Microsoft Teams
Acceso a plataforma educativa “Escuela”
Caderno
Fotocopiadora
Cámara ou escáner
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar
ao alumnado.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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CIENCIAS SOCIAIS
EDUCACIÓN PRIMARIA
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe

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

▪ B2.1.Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus
principais compoñentes.

▪ CSB2.1.1.Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e explica os seus
principais compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e
cometa.

▪ B2.2.Describir as características principais do Sistema Solar identificando
diferentes tipos de astros e as súas características.

▪ B2.3. Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, explicando as súas
características, movementos, consecuencias e calcular os fusos horarios
▪ B2.6.Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de clima de España
identificando algunhas das súas características básicas.
▪ B2.8.Describir as características do relevo de España e a súa rede
hidrográfica, localizándoos nun mapa.
▪ B3.1.Explicar a importancia que ten a Constitución para o funcionamento do
Estado español, así como os dereitos, deberes e liberdades recollidos nesta
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

▪ 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.
▪ CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas,
ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades.
▪ CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira
ordenada, clara e limpa.

▪ CSB2.2.1. Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, localizando o
Sol no centro do mesmo e os planetas segundo a súa proximidade.
▪ CSB2.3.1. Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe do xiro
e os polos xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu efecto combinado e calcula
os fusos horarios.
▪ CSB2.6.1.Explica que é unha zona climática, nomeando as tres zonas climáticas do
planeta e describindo as súas características principais
▪ CSB2.8.2.Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de España
▪ CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes
establecidos na Constitución e explica a importancia que a Constitución ten para o
funcionamento do Estado español.
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▪ CSB3.3.1.Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas

▪ B3.3.Describir a organización territorial do Estado español así como os
órganos de goberno.
▪B3.5.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e os
factores xeográficos, sociais, económicos ou culturais que inciden nos datos
de poboación.

de goberno e localiza en mapas políticos as distintas comunidades autónomas que
forman España, así como as súas provincias.
▪ CSB3.5.1.Define demografía e poboación, comprende os principais conceptos
demográficos e os principais factores que afectan á de poboación.
▪ CSB3 5.2.Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no
estudo da poboación.

▪ B3.9.Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores
económicos, describir as características destes recoñecendo as principais
actividades económicas de España.

▪ CSB3.9.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas
actividades no grupo ao que pertencen.

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

▪ CSB4.3.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do
pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os
acontecementos.

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

▪ CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes da Idade
Media e Idade Moderna en España.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
• Observación semanal mediante videoconferencia na plataforma
Teams.
• Revisión de tarefas entregadas a través do correo electrónico ou
plataforma Teams.
• Tarefas interactivas da aplicación “Escuela”
• Probas de repaso e reforzo entregadas a través dos medios
mencionados anteriormente.
• Preguntas orais establecidas nas videoconferencias.
• Participación activa nas videochamadas.
• Revisión das tarefas entregadas.
• Probas de lectura e comprensión nas videoconferencias establecidas.
Instrumentos:

Avaliación

• Actividades interactivas
• Videoconferencias
• Probas escritas:
– Fichas de repaso
– Actividades caderno.
• Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de
extensión variable utilizando como medio preferente a expresión
verbal pola vía oral durante as videochamadas.
Exemplos:
– Debates
– Charlas
– Lecturas
– Preguntas
• Caderno de aula: recolleremos información tamén de forma puntual
a partir do caderno para valorar distintas actividades, así como a súa
organización e limpeza.
• Traballo diario: valoración do traballo de cada día.

• Parte de rexistro diario do profesor. Seguirase mediante este
instrumento as tarefas, videochamadas, incidencias, dúbidas e
comunicacións establecidas.
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Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Cualificación final A obtención da cualificación final será o resultado da media obtida na
primeira e segunda avaliación máis dous puntos no caso de cumprir o
100% dos estándares de aprendizaxe aplicados no terceiro trimestre.
Realizarase unha proba de avaliación escrita en setembro, con carácter
exclusivamente diagnóstico que permita avaliar de forma precisa o grado
de consecución das competencias claves. Darase especial énfase a avaliar
Proba
aquelas competencias que se desenvolven na súa meirande parte no
extraordinaria de
terceiro trimestre, por ser o período máis afectado pola situación do
setembro
COVID-19.
En base aos resultados individuais de cada alumno establecerase o plan de
reforzo que permita a consecución dos estándares non acadados.
Criterios de avaliación:
▪ B2.1.Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus principais
compoñentes.
▪ B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e
organización de información sobre fenómenos previamente delimitados, a
realización dun produto, a documentación do proceso e a comunicación do
resultados
▪ B2.2.Describir as características principais do Sistema Solar identificando
diferentes tipos de astros e as súas características.
▪ B2.3. Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, explicando as súas
características, movementos, consecuencias e calcular os fusos horarios

Alumnado de
materia
pendente

▪ B2.6.Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de clima de España
identificando algunhas das súas características básicas.
▪ B2.8.Describir as características do relevo de España e a súa rede hidrográfica,
localizándoos nun mapa.
▪ B3.1.Explicar a importancia que ten a Constitución para o funcionamento do
Estado español, así como os dereitos, deberes e liberdades recollidos nesta
características destes recoñecendo as principais actividades económicas de
España.
▪ B3.3.Describir a organización territorial do Estado español así como os órganos
de goberno.
▪B3.5.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e os factores
xeográficos, sociais, económicos ou culturais que inciden nos datos de poboación.
▪ B3.9.Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores económicos,
describir as características destes recoñecendo as principais actividades
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económicas de España.
▪ B4.3.Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade para
ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes.
▪ B4.4.Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e e acontecementos
históricos, políticos, sociais e culturais máis relevantes da historia de España para
adquirir unha perspectiva global da súa evolución.

Criterios de cualificación:
10% Videoconferencias
20% Realización adecuada das tarefas.
10% Presentación do caderno
20% Deberes e traballos específicos
10% Escoita
10% Participación
10% Esforzo
10% Colaboración

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Videoconferencias
 Probas escritas
 Probas lectoras
 Probas orais
 Caderno de aula
 Traballo diario
 Parte de rexistro diario do profesor.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
 Darase prioridade a selección de actividades que permitan
repasar reforzar ou afondar nos contidos establecidos nos dous
primeiros trimestres do curso.

Actividades

 A ampliación de contidos realizarase de xeito excepcional
sempre e cando se poida garantir que a presencia do profesor
non é precisa ou esta poida ter lugar para o 100% do alumnado
de xeito telemático.
 Realizarase propostas de actividades interactivas que fomenten
o interese do alumnado e permitan o reforzo e repaso.
 Deseño das actividades propostas polo profesor partirá sempre
de complexidade baixa a alta. Realizarase unha readaptación
continua das actividades propostas en función dos resultados
xerais do grupo.

 A partir da plataforma Teams, Educamos e correo electrónico
establecerase o traballo diario e o seguimento de cada alumno.
No caso de alumnos sen conectividade o titor establecerá coa
familia a forma de traballo oportuna atendendo as
características de cada situación.
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

 Establecerase unha videoconferencia semanal no horario
marcado con previo aviso a modo de sesión online. Todas as
actividades quedarán rexistradas en Educamos.
 Durante as sesións online darase prioridade a resolución de
dúbidas das actividades de reforzo e repaso establecidas.
 Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles
permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.
 A acción docente promoverá actividades de reforzo e repaso de
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contidos dos dous primeiros trimestres.
 Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización
de tarefas que supoñan un reto e un desafío intelectual para os
alumnos.
 Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos,
variados, interactivos e accesibles tanto no que se refire ao
contido como ao soporte.
 Fomentarase a participación de todo o alumnado durante as
videoconferencias.
 Emitirase unha resposta a todas as tarefas entregadas por o
alumnado mediante o correo electrónico ou as diversas
plataformas de comunicación, aportando un feedback positivo
do traballo realizado.
 Realizarase un rexistro diario de todas as actividades, tarefas,
videoconferencias...


Materiais e recursos
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Deseñaranse tarefas que supoñan o uso significativo da lectura,
escritura, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e
a expresión oral mediante debates ou presentacións orais.

Conexión á rede.
Dispositivo móbil
Acceso a Educamos
Acceso a correo electrónico.
Acceso a Microsoft Teams
Acceso a plataforma educativa “Escuela”
Caderno
Fotocopiadora
Cámara ou escáner
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar
ao alumnado.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
▪ B1.2. Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas,
formas e colores; comprobando as posibilidades que achegan para a creación
artística.
▪ B2.1. Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para deseñar
documentos de información e comunicación (carteis, guías, folletos etc.)
▪ EPB2.3.1. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións
volumétricas.

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

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

▪ B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo xeométrico.
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▪ EPB1.2.1. Identifica os recursos e os materiais utilizados para elaborar unha obra.
▪ EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores aplicadas
sobre diferentes soportes.
▪ EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas,
utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades.
▪ EPB2.3.1. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións
volumétricas.
▪ EPB2.3.4. Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na
composición.
▪ EPB2.3.5. Aproveita a diferenza das texturas achegadas polos lapis de cores e as
ceras.
▪ 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, utilizando
conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción.
▪ EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos aprendidos.
▪ EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e
indicacións establecidas.
▪ EPB3.1.1 Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico
(regra, escuadro, cartabón, semicírculo etc.)
▪ EPB3.1.2. Utiliza o trazado de rectas paralelas.
▪ EPB3.1.3. Traza ángulos rectos, de 30 e de 60 graos utilizando as ferramentas
básicas.
▪ EPB3.1.6. Representa formas xeométricas con precisión e coa axuda da cuadrícula e
as ferramentas básicas.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
• Observación semanal mediante videoconferencia na plataforma
Teams.
• Revisión de tarefas entregadas a través do correo electrónico ou
plataforma Teams.
• Tarefas interactivas da aplicación “Escuela”
• Probas de repaso e reforzo entregadas a través dos medios
mencionados anteriormente.
• Preguntas orais establecidas nas videoconferencias.
• Participación activa nas videochamadas.
• Revisión das tarefas entregadas.
• Probas de lectura e comprensión nas videoconferencias establecidas.
Instrumentos:

Avaliación

• Actividades interactivas
• Videoconferencias
• Probas escritas:
– Fichas de repaso
– Actividades caderno.
• Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de
extensión variable utilizando como medio preferente a expresión
verbal pola vía oral durante as videochamadas.
Exemplos:
– Debates
– Charlas
– Lecturas
– Preguntas
• Caderno de aula: recolleremos información tamén de forma puntual
a partir do caderno para valorar distintas actividades, así como a súa
organización e limpeza.
• Traballo diario: valoración do traballo de cada día.
• Parte de rexistro diario do profesor. Seguirase mediante este
instrumento as tarefas, videochamadas, incidencias, dúbidas e
comunicacións establecidas.
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Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Cualificación final A obtención da cualificación final será o resultado da media obtida na
primeira e segunda avaliación máis dous puntos no caso de cumprir o
100% dos estándares de aprendizaxe aplicados no terceiro trimestre.

Realizarase unha proba de avaliación escrita en setembro, con carácter
exclusivamente diagnóstico que permita avaliar de forma precisa o grado
de consecución das competencias claves. Darase especial énfase a avaliar
Proba
aquelas competencias que se desenvolven na súa meirande parte no
extraordinaria de
terceiro trimestre, por ser o período máis afectado pola situación do
setembro
COVID-19.
En base aos resultados individuais de cada alumno establecerase o plan de
reforzo que permita a consecución dos estándares non acadados.

Criterios de avaliación:
▪ B1.2. Identificar e describir os materiais, utensilios e soportes, texturas, formas e
colores; comprobando as posibilidades que achegan para a creación artística.
▪ B2.1. Experimentar coas imaxes como unha ferramenta para deseñar
documentos de información e comunicación (carteis, guías, folletos etc.)
▪ EPB2.3.1. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións
volumétricas.

Alumnado de
materia
pendente

▪ B2.4. Representa, de forma persoal, ideas, accións e situacións valéndose dos
elementos que configuran a linguaxe visual.
▪ B2.6. Amosar interese polo traballo, apreciando e valorando a correcta
realización de actividades e a presentación.
▪ B3.1. Coñecer e utilizar as ferramentas básicas do debuxo xeométrico.

Criterios de cualificación:
10% Videoconferencias
30% Realización adecuada das tarefas.
30% Presentación da tarefa
10% Escoita
10% Participación
10% Esforzo
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Videoconferencias
 Libro de traballo da asignatura
 Traballo diario
 Parte de rexistro diario do profesor.

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

Actividades

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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 Darase prioridade a selección de actividades que permitan
repasar reforzar ou afondar nos contidos establecidos nos dous
primeiros trimestres do curso.
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 A ampliación de contidos realizarase de xeito excepcional
sempre e cando se poida garantir que a presencia do profesor
non é precisa ou esta poida ter lugar para o 100% do alumnado
de xeito telemático.
 Realizarase propostas de actividades interactivas que fomenten
o interese do alumnado e permitan o reforzo e repaso.
 Deseño das actividades propostas polo profesor partirá sempre
de complexidade baixa a alta. Realizarase unha readaptación
continua das actividades propostas en función dos resultados
xerais do grupo.

 A partir da plataforma Teams, Educamos e correo electrónico
establecerase o traballo diario e o seguimento de cada alumno.
No caso de alumnos sen conectividade o titor establecerá coa
familia a forma de traballo oportuna atendendo as
características de cada situación.
 Establecerase unha videoconferencia semanal no horario
marcado con previo aviso a modo de sesión online. Todas as
actividades quedarán rexistradas en Educamos.
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

 Durante as sesións online darase prioridade a resolución de
dúbidas das actividades de reforzo e repaso establecidas.
 Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles
permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.
 A acción docente promoverá actividades de reforzo e repaso de
contidos dos dous primeiros trimestres.
 Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización
de tarefas que supoñan un reto e un desafío intelectual para os
alumnos.
 Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos,
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variados, interactivos e accesibles tanto no que se refire ao
contido como ao soporte.
 Fomentarase a participación de todo o alumnado durante as
videoconferencias.
 Emitirase unha resposta a todas as tarefas entregadas por o
alumnado mediante o correo electrónico ou as diversas
plataformas de comunicación, aportando un feedback positivo
do traballo realizado.
 Realizarase un rexistro diario de todas as actividades, tarefas,
videoconferencias...


Materiais e recursos











Deseñaranse tarefas que supoñan o uso significativo da lectura,
escritura, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e
a expresión oral mediante debates ou presentacións orais.

Conexión á rede.
Dispositivo móbil
Acceso a Educamos
Acceso a correo electrónico.
Acceso a Microsoft Teams
Acceso a plataforma educativa “Escuela”
Caderno
Fotocopiadora
Cámara ou escáner

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

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar
ao alumnado.
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.

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 1 DE 9

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
Comprende, acepta e respecta o contido das normas que regulan a
Coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas, para propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de obras musicais.
valorar o patrimonio musical, valorando a importancia do seu
mantemento e da súa difusión, e do respecto co que deben afrontar as
audicións e as representacións.
interésase por descubrir obras musicais de diferentes características, e utilízaas
como marco de referencia para as creacións propias
Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, partindo da
canción e das súas posibilidades para interpretar, crear e improvisar
Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas
para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento
Amosa respecto polo traballo das demais persoas e
responsabilidade no traballo individual e colectivo
Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, épocas e estilos, e valora a
Interpretar composicións sinxelas que conteñas procedementos
súa achega ao enriquecemento persoal, social e cultural
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 Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e
tanto as achegas das demais persoas
culturas para distintos agrupamentos, con e sen acompañamento
como a persoa que asuma a dirección.
Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de obras.
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Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e contrastes de
velocidade e intensidade, tras a escoita de obras musicais.
Interésase por descubrir obras musicais de diferentes características, e utilízaas
como marco de referencia para as creacións propias.
Analiza a organización de obras musicais sinxelas e describe os
elementos que as compoñen.
Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e electrónicos, diferentes rexistros
da voz, e agrupacións vocais e instrumentais
Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa achega ao
patrimonio artístico e cultural.
Controla a postura e a coordinación coa música cando
interpreta danzas.
Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais españolas, e entende a
Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión importancia da súa continuidade e o traslado ás xeracións futuras.
corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e gozar coa súa
interpretación como unha forma de interacción social
Inventa coreografías de grupo que corresponden coa forma interna dunha
obra musical e supón unha orde espacial e temporal

Analiza as danzas realizadas, recoñece os erros e amosa interese por mellorar
o produto
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Recoñecer aspectos básicos dunha obra musical analizando un
Analiza a estructura dunha obra musical utilizando un vocabulario básico.
musicograma
Desenvolver destrezas básicas para a correcta utilización da frauta doce
Desenvolver unha técnica básica para a interpretación correcta de
Interpretar composicións sinxelas nas que participa a voz, a frauta doce e
instrumentos
instrumentos de acompañamento.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
•
•
•
•
•

Observación semanal mediante videoconferencia na plataforma
Teams.
Revisión de tarefas entregadas a través do correo electrónico ou
plataforma Teams.
Preguntas orais establecidas nas videoconferencias.
Participación activa nas videochamadas.
Revisión das tarefas entregadas.

Avaliación
Instrumentos:
– Videoconferencias
– Probas escritas:
– Fichas de repaso
– Traballo diario: valoración do traballo de cada día.
– Elaboración e envío dos videos con actividades e retos musicais
– Parte de rexistro diario do profesor. Seguirase mediante este
instrumento as tarefas, videochamadas, incidencias, dúbidas e
comunicacións establecidas.

A obtención da cualificación final será o resultado da media obtida na
primeira e segunda avaliación máis dous puntos no caso de cumprir o
Cualificación final 100% dos estándares de aprendizaxe aplicados no terceiro trimestre.

Realizarase unha proba de avaliación escrita en setembro, con carácter
exclusivamente diagnóstico que permita avaliar de forma precisa o grado
de consecución das competencias claves. Darase especial énfase a avaliar
Proba
extraordinaria de aquelas competencias que se desenvolven na súa meirande parte no
terceiro trimestre, por ser o período máis afectado pola situación do
setembro
COVID-19.
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En base aos resultados individuais de cada alumno establecerase o plan
de reforzo que permita a consecución dos estándares non acadados.

Criterios de avaliación:
•

•

•

•
•
•
Alumnado de
materia
pendente

•

Coñecer exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas,
para valorar o patrimonio musical, valorando a importancia do seu
mantemento e da súa difusión, e do respecto co que deben
afrontar as audicións e as representacións.
Entender a voz como instrumento e recurso expresivo, partindo da
canción e das súas posibilidades para interpretar, crear e improvisar
Interpretar composicións sinxelas que conteñas 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
Analiza a organización de obras musicais sinxelas e describe os
elementos que as compoñen.
Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión
corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e gozar coa
súa interpretación como unha forma de interacción social
Recoñecer aspectos básicos dunha obra musical analizando un
musicograma
Desenvolver unha técnica básica para a interpretación correcta de
instrumentos

Criterios de cualificación:
20% Videoconferencias
20% Realización das tarefas
10% Deberes e traballos específicos
10% Escoita
20% Participación
10% Esforzo
10% Colaboración

Procedementos e instrumentos de avaliación:
•

Videoconferencias
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•
•
•
•
•

Probas escritas
Retos e videos musicais
Preguntas orais
Traballo diario
Parte de rexistro diario do profesor.

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

•
•
Actividades
•
•

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)
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As actividades serán as marcadas no libro de texto de xeito
xeral. Poderanse realizar modificacións desas actividades co fin
de garantir unha axeitada consecución dos obxectivos
marcados.
Darase prioridade a selección de actividades que permitan
repasar reforzar ou afondar nos contidos establecidos nos dous
primeiros trimestres do curso.
A ampliación de contidos realizarase de xeito excepcional
sempre e cando se poida garantir que a presencia do profesor
non é precisa ou esta poida ter lugar para o 100% do alumnado
de xeito telemático.
Realizarase propostas de actividades interactivas que fomenten
o interese do alumnado e permitan o reforzo e repaso.
deseño das actividades propostas polo profesor partirá sempre
de complexidade baixa a alta. Realizarase unha readaptación
continua das actividades propostas en función dos resultados
xerais do grupo.

• A partir da plataforma Teams, Educamos, Savia Dixital e correo
electrónico establecerase o traballo diario e o seguimento de
cada alumno. No caso de alumnos sen conectividade o titor
establecerá coa familia a forma de traballo oportuna atendendo
as características de cada situación.
• Establecerase unha videoconferencia semanal no horario
marcado con previo aviso a modo de sesión online. Todas as
actividades quedarán rexistradas en Educamos.
• Durante as sesións online darase prioridade a resolución de
dúbidas das actividades de reforzo e repaso establecidas.
• Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles
permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.
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• A acción docente promoverá actividades de reforzo e repaso de
contidos dos dous primeiros trimestres.
• Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización
de tarefas que supoñan un reto e un desafío intelectual para os
alumnos.
• Deseñaranse tarefas que supoñan o uso significativo da lectura,
escritura, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e a
expresión oral mediante debates ou presentacións orais.
• Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos,
variados, interactivos e accesibles tanto no que se refire ao
contido como ao soporte.
• Fomentarase a participación de todo o alumnado durante as
videoconferencias.
• Emitirase unha resposta a todas as tarefas entregadas por o
alumnado mediante o correo electrónico ou as diversas
plataformas de comunicación, aportando un feedback positivo
do traballo realizado.
• Realizarase un rexistro diario de todas as actividades, tarefas,
videoconferencias...

Materiais e recursos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conexión á rede.
Dispositivo móbil
Acceso a Educamos
Acceso a correo electrónico.
Acceso a Microsoft Teams
Acceso a Savia Dixital
Libro dixital ou físico.
Caderno
Fotocopiadora
Cámara ou escáner
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Mediante circular a través da plataforma Educamos, comunicarase ás
familias do alumnado a posta a súa disposición do presente
documento na paxina web do colexio, así como a posibilidade de
solicitar unha copia das mesmas a través do correo de
secretaria@colegiomirafloresourense.es .
www.colegiomirafloresourense.es
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da
LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes
televisión ou da internet, identificando os aspectos xerais máis
da radio, da televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un resumo.
relevantes así como as intencións, valores e opinións explícitos.
LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral sinxelo,
distinguindo, de maneira xeral, información de opinión.
B1.3. Interpretar correctamente a retranca, a ironía e os dobres
LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres
sentidos, en situacións de comunicación nas que estes resulten
sentidos.
bastante evidentes.
B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos
en textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.
iniciar a realización de inferencias para determinar intencións e dobres LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo,
sentidos bastante evidentes.
descritivo e expositivo).
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 sentidos
en textos.
LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).
LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de
maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante
evidente.
LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que
atopa nos textos.
LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das
necesidades de cada momento.
B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo, e
LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo.
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esquematizar e resumir o seu contido.

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas
principais e secundarias.
LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo.
LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir,
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas,
esquemas ou guións.
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e
cohesionando, de maneira xeral, os enunciados.
LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, dous
puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación).
LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía,
acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non
sexista.
LGB3.1.5. Escribe e presenta textos propios elaborando borradores.
LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos.
LGB5.1.2. Valora os textos da literatura oral galega como fonte de
coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

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

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de
comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal.

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de
comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal.

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante las diferenzas
persoais, sociais e culturais.

LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos da
cultura galega, amosando interese e respecto.
LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outras costumes e formas de
relación social, respectando e valorando a diversidade cultural.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
 Observación semanal mediante videoconferencia na plataforma
Teams.
 Revisión de tarefas entregadas a través do correo electrónico ou
plataforma Teams.
 Tarefas interactivas da aplicación de Savia Dixital.
 Probas de repaso e reforzo entregadas a través dos medios
mencionados anteriormente.
 Preguntas orais establecidas nas videoconferencias.
 Participación activa nas videochamadas.
 Revisión das tarefas entregadas.
 Probas de lectura e comprensión nas videoconferencias
establecidas.
Instrumentos:
 Actividades interactivas Savia Dixital
 Videoconferencias
 Probas escritas:
– Fichas de repaso
– Actividades caderno.
Avaliación



Probas lectoras: trazamos unha proba na que o neno ten que ler un
texto dunha extensión adecuada á súa idade, para despois traballar
sobre iso.
– Lecturas compartidas
– Utilizando todos o mesmo texto
– Lectura en voz alta
– Lectura cooperativa



Probas orais: probas concretas nas que se pide unha información de
extensión variable utilizando como medio preferente a expresión
verbal pola vía oral durante as videochamadas.
Exemplos:
– Debates
– Charlas
– Lecturas
– Preguntas



Caderno de aula: recolleremos información tamén de forma puntual
a partir do caderno para valorar distintas actividades, así como a súa
organización e limpeza.
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Traballo diario: valoración do traballo de cada día.



Parte de rexistro diario do profesor. Seguirase mediante este
instrumento as tarefas, videochamadas, incidencias, dúbidas e
comunicacións establecidas.

A obtención da cualificación final será o resultado da media obtida na
primeira e segunda avaliación máis dous puntos no caso de cumprir o
Cualificación final
100% dos estándares de aprendizaxe aplicados no terceiro trimestre.
10% Videoconferencias
• 20% Realización adecuada das tarefas.
Criterios de
10% Presentación do caderno
cualificación
20% Deberes e traballos específicos
• 10% Escoita
• 10% Participación
Realizarase unha proba de avaliación escrita en setembro, con carácter
exclusivamente diagnóstico que permita avaliar de forma precisa o grado
de consecución das competencias claves. Darase especial énfase a avaliar
Proba
aquelas competencias que se desenvolven na súa meirande parte no
extraordinaria de
terceiro trimestre, por ser o período máis afectado pola situación do
setembro
COVID-19.
En base aos resultados individuais de cada alumno establecerase o plan
de reforzo que permita a consecución dos estándares non acadados.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios:
B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisión
ou da internet, identificando os aspectos xerais máis relevantes así como
as intencións, valores e opinións explícitos.
B1.3. Interpretar correctamente a retranca, a ironía e os dobres sentidos,
en situacións de comunicación nas que estes resulten bastante evidentes.
B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en
textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e iniciar
a realización de inferencias para determinar intencións e dobres sentidos
bastante evidentes.
B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo, e
esquematizar e resumir o seu contido.
B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización
e revisión do texto.
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Criterios de cualificación:

•

•
•
•

10% Videoconferencias
20% Realización adecuada das tarefas.
10% Presentación do caderno
20% Deberes e traballos específicos
10% Escoita
10% Participación
10% Esforzo
10% Colaboración

Instrumentos:
 Actividades interactivas Savia Dixital
 Videoconferencias
 Probas escritas
 Probas lectoras
 Probas orais
 Caderno de aula
 Traballo diario
 Parte de rexistro diario do profesor.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades

 As actividades serán as marcadas no libro de texto de xeito
xeral.
Poderanse realizar modificacións desas actividades co fin de
garantir unha axeitada consecución dos obxectivos marcados.
 Darase prioridade a selección de actividades que permitan
repasar reforzar ou afondar nos contidos establecidos nos dous
primeiros trimestres do curso.
 A ampliación de contidos realizarase de xeito excepcional
sempre e cando se poida garantir que a presencia do profesor
non é precisa ou esta poida ter lugar para o 100% do alumnado
de xeito telemático.
 Realizarase propostas de actividades interactivas que fomenten
o interese do alumnado e permitan o reforzo e repaso.
 deseño das actividades propostas polo profesor partirá sempre
de complexidade baixa a alta. Realizarase unha readaptación
continua das actividades propostas en función dos resultados
xerais do grupo.
 A partir da plataforma Teams, Educamos, Savia Dixital e correo
electrónico establecerase o traballo diario e o seguimento de
cada alumno. No caso de alumnos sen conectividade o titor
establecerá coa familia a forma de traballo oportuna atendendo
as características de cada situación.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

 Establecerase unha videoconferencia semanal no horario
marcado con previo aviso a modo de sesión online. Todas as
actividades quedarán rexistradas en Educamos.
 Durante as sesións online darase prioridade a resolución de
dúbidas das actividades de reforzo e repaso establecidas.
 Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que lles
permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.
 A acción docente promoverá actividades de reforzo e repaso de
contidos dos dous primeiros trimestres.
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 Fomentarase a reflexión e investigación, así como a realización
de tarefas que supoñan un reto e un desafío intelectual para os
alumnos.
 Deseñaranse tarefas que supoñan o uso significativo da lectura,
escritura, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e a
expresión oral mediante debates ou presentacións orais.
 Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos diversos,
variados, interactivos e accesibles tanto no que se refire ao
contido como ao soporte.
 Fomentarase a participación de todo o alumnado durante as
videoconferencias.
 Emitirase unha resposta a todas as tarefas entregadas por o
alumnado mediante o correo electrónico ou as diversas
plataformas de comunicación, aportando un feedback positivo
do traballo realizado.
 Realizarase un rexistro diario de todas as actividades, tarefas,
videoconferencias...

Materiais e recursos
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Conexión á rede.
Dispositivo móbil
Acceso a Educamos
Acceso a correo electrónico.
Acceso a Microsoft Teams
Acceso a Savia Dixital
Libro dixital ou físico.
Caderno
Fotocopiadora
Cámara ou escáner
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Mediante circular a través da plataforma Educamos, comunicarase ás
familias do alumnado a posta a súa disposición do presente
documento na paxina web do colexio, así como a posibilidade de
solicitar unha copia das mesmas a través do correo de
secretaria@colegiomirafloresourense.es .
www.colegiomirafloresourense.es
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Adaptación da programación didáctica1
Curso 2019-2020

COLEGIO MIRAFLORES OURENSE
5º EDUCACIÓN PRIMARIA
RELIXIÓN CATÓLICA
05 DE MAIO DE 2020

1

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

Estádares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Bloque

Bloque
1:
Sentido
relixios
o do
home

Criterio de avaliación
Recoñece e valora que Deus fixo á persoa con
desexo de felicidade.
Esforzase en amosar a relación entre as práctica do
ben e a experiencia da felicidade

Bloque Interpreta o significado da Alianza de Deus co seu
2: A
Pobo
Revelac
Comprende e respecta as características do pobo
ión
que Deus quere, contidas no decálogo

Estándar de aprendizaxe

Xustifica con criterio as consecuencias de facer o
ben.
Propón situacións da historia que amosan o
beneficio de facer o ben
Define o termo “Alianza” no sentido bíblico
Clasifica e toma conciencia do contido do decálogo

Distinguir e memorizar os distintos tipos de libros do Nomea e clasifica os grupos de libros do AT e o NT
AT e o NT
Bloque
3:
Xesucri
sto

Recoñecer nos evanxeos o poder da conversión
mediante o encontro con Xesús

Interpreta e aprecia o cambio dalguns personaxes
dos evanxeos ao atoparse con Xesús.

Comprender que Deus rescata a Xesús da morte

Explica e valora os relatos de testemuña da
resurrección de Xesús.

Bloque
4: a
igrexa

Coñecer e respectar a organización da Igrexa

Identifica e describe a función dos membros da
comunidade eclesial

Avaliación e Cualificación

Procedemento:

• Observación semanal mediante videoconferencia na plataforma Teams.
• Revisión de tarefas entregadas a través do correo electrónico ou
plataforma Teams.
• Probas de repaso e reforzo entregadas a través dos medios mencionados
anteriormente.
• Preguntas orais establecidas nas videoconferencias.
• ParNcipación acNva nas videochamadas.
• Revisión das tarefas entregadas.

Avaliació
n

Participación nas videochamadas, como debates, postas en

Probas orais

común..., que son un momento privilexiado para a avaliación de actitudes. O
uso da correcta expresión oral será obxecto permanente de avaliación en toda
clase de actividades realizadas polo alumno.
Probas de
información

Poderán ser de forma oral ou escrita, dunha ou de varias unidades
didácticas; probas obxectivas, de resposta múltiple, de verdadeiro/falso, de
resposta curta, definicións... Con elas podemos medir a aprendizaxe de
conceptos, a memorización de datos importantes, etc.

Parte de
rexistro diario

•

Seguirase mediante este instrumento as tarefas, videochamadas,
incidencias, dúbidas e comunicacións establecidas.

Cualificación final

A obtención da cualiﬁcación ﬁnal será o resultado da media obNda na primeira
e segunda avaliación máis dous puntos no caso de cumprir o 100% dos
estándares de aprendizaxe aplicados no terceiro trimestre.

Proba-control
extraordinario

O alumno que amose diﬁcultades na avaliación de apredizaxe terá a
oportunidade de amosar a adquisición dos estádares de apredizaxe mediante
un traballo personalizado e adaptado como medida de atención á diversidade
socio-sanitaria e familiar que seguirá os criterios de avaliación extraordinaria.

Criterios
de
avaliación
extraordi
naria

Criterios
de
cualificac
ión

B1.

Xustifica con criterio as consecuencias de facer o ben

B2.

Nomea e clasifica os grupos de libros do AT e o NT

B3.

Explica e valora os relatos de testemuña da resurrección de Xesús.

B4.

Identifica e describe a función dos membros da comunidade eclesial

10 %

Videoconferencias

30 %

Realización adecuada das tarefas

20 %

Deberes e traballos específicos

10 %

Escoita

10 %

Participación

20 %

Colaboración

